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ŽUPANOV UVOD 
 

Najprej Vam drage občanke in spoštovani občani, iskreno in najtopleje čestitam ob dnevu državnosti, 25. 

juniju in našem 24. občinskem prazniku, ki ga bomo letos obeleževali v petek, 24. junija. Osrednja prireditev 

bo v Centru Zavirje na Razkrižju. Najprej bo razkriški župnik msgr. Franc Režonja ob 18. uri daroval sveto mašo 

za domovino pri Ivanovem izviru, ob 19. uri bo v velikem šotoru Centra Zavirje osrednja proslava ob dnevu 

državnosti in občinskem prazniku, nato pa bomo kot po tradiciji že 32. prižgali kres v počastitev rojstva 

samostojne države Slovenije. 

V nadaljevanju vas želim seznaniti z nekaj najpomembnejšimi aktivnostmi, ki so se dogajale po našem 

zadnjem javljanju od meseca aprila 2022. 

1. Pomemben usklajevalni sestanek glede arbitražnih cest 

Sestanek je bil 15. junija v sejni sobi Občine Razkrižje in je bil strokovne narave, sklical ga je predstavnik 

pooblaščene recenzentske organizacije BPI iz Maribora, ki v imenu Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) 

pregleduje posamezne projekte. Poleg dveh recenzentov sta se sestanka udeležila predstavnika DRSI, 

predstavnika projektantske organizacije Atrij d.o.o. Odranci, Projektivnega biroja Lazar d.o.o Murska Sobota 

in predstavnika za geomehaniko. Gre za 10 odsekov cest, ki vodijo do državne meje, od Gibine do Šprinca in 

Globoke. 

Pomembno je, da je z Direkcijo RS za vode, usklajen najzahtevnejši med objekti, most čez Ščavnico na Veščici, 

ki bo pravi most za dvosmerni promet. Z manjšimi popravki pa je potrebno dopolniti projekt za most čez potok 

na cesti smer Veščica - Šprinc - Globoka. 

Projektantskima organizacijama in odgovornim projektantom so dana jasna navodila in postavljeni roki, da 

morajo vsi projekti biti dokončno izdelani do 31. julija 2022, ker so si po mnenju predstavnikov DRSI in tudi 

občine, za izdelavo projektne dokumentacije vzeli preveč časa. DRSI bo začetek del dovolila, ko bo večina 

projektov dobila potrditev, da so ustrezni. Večina le-teh je tik pred potrditvijo. 

Za življenje ljudi ob meji, gre za izredno pomembne odseke cest, ki zajema kar precejšnje število uporabnikov 

na obeh straneh slovensko - hrvaške meje. Ena od pomembnejših cest pa je zagotovo cesta mimo pokopališča 

in do državne meje. Do pokopališča so predvideni tudi pločniki z javno razsvetljavo ter kamnito zložbo. 
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2. Državna cesta Razkrižje sever 

Predstavnica Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je na sestanku 15. junija 2022 pojasnila, da je projekt glede 

državne ceste Razkrižje sever, s krožiščem, javno razsvetljavo in kolesarsko stezo pripravljen, vendar ga mora 

pregledati še recenzent. DRSI v tem času izvaja izbor recenzenta.  

3. Postopki za uresničitev obmejnih cest po sklepu vlade  

Za leto 2022 je za Občino Razkrižje s strani prejšnje vlade odobrenih nekaj več kot 100 tisoč EUR sredstev za 

obnovo cest, na obmejnih območjih, ki jih za svoje delo uporablja policija. Program o tem je izdelan tako, da 

se bo do konca leta zagotovo uresničilo nekaj  odsekov občinskih cest. Trenutno pa sodelavka uprave 

pripravlja javno naročilo za postopek izbora izvajalca del. 

 

4. Eko Zdrava Tržnica 

Projekt je v zaključni fazi in bi moral biti zaključen v tem letu. Projekt se izvaja v okviru LAS Prlekija in je 

sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in deloma s sredstvi Občine Razkrižje. 

Poleg samopostrežnega multimata je v letošnjem letu postavljenih več lesenih stojnic, v prihodnje pa bodo 

postavljeni še sanitarni prostori. Vsi objekti so premični, v tem času se vodijo aktivnosti, da se na te premične 

objekte dovoli priključitev električne napeljave. V mesecu juliju je predvidena nabava srednje velikega 

traktorja z več priključki (s snežnim plugom, posipalcem, kosilnico in nakladalcem).  

Na Eko zdravi tržnici bodo priložnost ponujati svoje pridelke in proizvode dobili vsi domači ponudniki in tudi 

drugi iz območja Prlekije. Naši ponudniki pa bodo s svojimi izdelki sodelovali na drugih območjih.  

Ti dogovori s ponudniki so v teku, obstaja pa velik interes, ko bo celotna tržnica na red,  da se tudi ljudem 

ponudi  vse tisto, kar je zdravega možno nabaviti iz tega območja, območja Prlekije in tudi širše. Tržnica bo 

delovala najmanj vsako soboto s širšo ponudbo in vsak dan preko multimatov, ki si jih bodo dodatno postavili 

zainteresirani ponudniki in po potrebi, ko se bodo z avtobusi najavile večje skupine obiskovalcev 

5. Projekt – Vračanje h koreninam v Šprincu 

Gre za projekt, ki je ravno tako v uresničevanju v okviru projektov LAS Prlekija, deloma se financira iz 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in deloma s strani  Občine Razkrižje. 

Gre za projekt, ki se izvaja na območju obmejnega in gričevnatega območja naselja Šprinc. Vključuje pa 

nekatere konkretne naloge v obnovi objektov, ureditev ceste, z vključevanjem prireditvene dejavnosti in 

povečanjem turistične ponudbe na tem območju. 

Na znanem prireditvenem kompleksu v Šprincu so že izvedena dela postavitve lesenega nadstreška pri 

obstoječi vinski kleti ter na novo prekrita obstoječa zgradba kleti.  

V nadaljevanju sledi še nekaj nalog, med njimi ureditev ceste v smeri doline – Rumičeve domačije in naprej. 

V teh dneh so svoje delo na terenu opravili geometri  in razmejili cesto in zasebna zemljišča.  

Ugotavljamo, da je v zadnjem času na tem območju prisotna zasebna iniciativa. Vzpostavljen je še en biser 

tega vinorodnega območja – Vinska klet Vinske kraljice Slovenije 2015, ki je v neposredni bližini kompleksa 

prireditve Pozdrav jeseni.  
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Ne  gre pa spregledati dejstva, da je tik pred otvoritvijo razgledni stolp na bližnjem griču na hrvaški strani, tik 

ob meji. Na tem območju bo v prihodnje bistveno več obiskovalcev in se je treba, tudi na slovenski strani 

pripraviti na turistično ponudbo.  

6. Postopki za realizacijo visokovodnih nasipov 

Kot smo že poročali je bil 3. marca 2022 podpisan med Direkcijo RS za vode (DRSV) in Občno Razkrižje 

Sporazum o izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na območju Občine Razkrižje. 

V tem času so v izvajanju postopki javnega naročanja za izbor projektanta. Vse te postopke, je po sporazumu 

dolžna izpeljati občina, tudi odkupiti vsa potrebna zemljišča in to do konca junija 2023. Nato se vključi DRSV, 

občini pa bodo sredstva za predhodna vlaganja, vrnjena. Vrednost projekta samo za območje  Občine 

Razkrižje je 3 mio EUR.  

       

Sestanek s predstavniki UE Ljutomer in Direkcijo RS za vode glede postopkov priprave dokumentacije. 

7. Predsedovanje Svetu pomurske razvojne regije 

V zadnjem letu sem kot župan Občine Razkrižje predsedoval Svetu pomurske razvojne regije (SR), ki ga 

sestavljajo županje in župani vseh 27. pomurskih občin in predstavnik madžarske narodne skupnosti. 

Predsedstvo Sveta regije sestavljata dva podpredsednika in predsednik, ki pa se vsako leto izmenjujejo. Tako 

sem kot župan Občine Razkrižje opravljal najprej funkcijo drugega, nato prvega podpredsednika in zadnje 

leto sem predsedoval temu organu ter na 95. redni seji, ki je bila 16. junija 2022 v veliki dvorani Doma kulture 

Razkrižje, predsedovanje predal županu Občine Kuzma, g. Jožetu Škaliču, dosedanjemu prvemu 

podpredsedniku.   
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Uspelo mi je odpreti nekaj pomembnih tem, omenjam samo nekaj najpomembnejših: 

- Na zadnji, 95. seji je bil sprejet pomemben dokument Razvojni program regije Pomurje za obdobje 

2021 – 2027. Prav tako pa tudi sklep, da Svet pomurske razvojne regije podpira ustanovitev pokrajin, da se 

pokrajina imenuje Pomurje in da je njen sedež v Murski Soboti. Svet regije je pozval pomurske poslance in 

oba ministra iz Pomurja, da vodijo aktivnosti v smeri, da do pokrajin pride čim prej, kajti z njimi se bo ne regijo 

preneslo tudi del proračunskih sredstev in se bo o mnogih stvareh odločalo znotraj pokrajine. 

- Svet regije (SR) je  sprejel sklepe povezane s predolgimi postopki sprejemanja občinskih prostorskih 

načrtov in nalaganja občinam izdelavo hidrološko-hidravličnih študij za vodotoke, ki so državnega značaja, 

čeprav je to naloga države. SR je dosegel, da se za Pomurje izvede revizija podatkov, ki jih za potrebe teh 

študij daje Direkcija RS za vode. Na zadnji seji SR, ki je bila 16.6.2022 pa je DRSV Svet regije obvestila, da bo 

v letošnjem letu izveden javni razpis za izbor izvajalca za izdelavo  celovite hidrološko – hidravlične študije 

tudi na območju porečja Mure. Karte poplavne nevarnosti bodo izdelane na območjih, kjer so iz  predhodno 

izdelane ocene poplavne nevarnosti, poplavne nevarnosti večje. Teh stroškov pa država več ne bo prelagala 

na občine. 

- SR je podprl projekt Paliativnega centa Pomurja, ki ga do sedaj ni bilo. 

- Sprejet je sklep podpore za vzpostavitev železniške proge Beltinci – Lendava – Redics. 

- SR regije je na pristojne državne organe naslovil več zahtev, da se izvede presoja postopkov za 

razvrščanje obmejnih občin v Obmejna problemska območja, ki imajo določene bonitete pri prijavi na različna 

državna sredstva. Večina pomurskih občin je uvrščena v to območje, občini Razkrižje in Ljutomer pa ne, čeprav 

so v ta območja razvrščene nekatere bistveno bolj razvite slovenske občine (primer Kranjska gora).  

- Sprejet je sklep, da se zniža plačilo odškodnin zaradi  spremembe namembnosti zemljišč po Zakonu o 

kmetijskih zemljiščih. Ta plačila so povezana z bonitetnimi ocenami kmetijskih zemljišč in je plačilo za 

investitorje v Pomurju daleč najvišje. Kljub temu, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o 

tem imelo drugačno stališče, je ta zahteva bilo ponovljena. 

           

- SR je sprejel pobudo, da se spremeni Zakon o javnih cestah v tem smislu, da tiste investicije, ki jih na 

območju državne ceste izvajajo občine in te postanejo v lasti države, da v takih primerih država prevzame 

gradnjo teh objektov, npr. pločnikov, javne razsvetljave, kolesarskih poti ipd. 

- SR je eno od sej, ki je potekala na Ekološki kmetiji Paldauf v Vučji vasi, namenil razvoju pomurskega 

kmetijstva, ga podprl s predlaganimi ukrepi, da se na kmetijah zadrži mlade in da se še več pozornosti nameni 

zdravemu načinu pridelave hrane.  

- SR je razpravljal o problematiki, ki jo je povzročil novi Zakon o urejanju prostora,  ki določa, da mora 

vsaka občina zagotoviti občinskega urbanista, ki jih pa ni na voljo. O tem tečejo aktivnosti do državne ravni. 
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- Sprejeti so določeni skepi o reševanju problematike termične obdelava blata iz komunalnih čistilnih 

naprav. 

8. Občine iz območja UE Ljutomer, zastopam v Razvojnem svetu regije Pomurje 

Štiri občine, skupaj s predstavnikom občine Križevci, zastopava v Razvojnem svetu pomurske regije. 

Najpomembnejša naloga tega organa je, sprejme Razvojni program regije Pomurje in ga predloži v soglasje 

Svetu pomurske razvojne regije.  Ta najpomembnejši dokument je pred kratkim tako na Razvojnem svetu kot 

Svetu regije, bil sprejet. S strani Razvojnega sveta pa sem bil imenovan še v dva odbora: v odvor Zelena regija 

in odbor Socialna regija. 

9. Zastopanje pomurskih občin v Predsedstvu Združenja občin Slovenije 

Pomurske občine že več mandatov, skupaj z vsakokratnim županom Beltincev, zastopam v Predsedstvu 

Združenja občin Slovenije, ki na vladni in državni nivo daje vrsto predlogov za posamezne zakonske rešitve, 

zlasti povezane z lokalno samoupravo. Ena od pomembnejših nalog je bila uresničitev predlogov za povečanje 

financiranja občin in določitev povprečnine. 

10. Velikega pomena je dobro delovanje občinskega sveta občine 

Občinski svet Občine Razkrižje je na zadnjih sejah, od našega zadnjega poročila, med drugim razpravljal: 

a)  na 20. redni seji, dne 21. aprila 2022: 

- o  zaključnem računu za leto 2021, 

- o poročilih projektantov in recenzenta za realizacijo arbitražnih cest,  

- o novem odloku o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v prvi 

obravnavi, 

- sprejel sklep o  seznanitvi s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih 

odpadkov na območju Občine Razkrižje za leto 2021 in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne 

gospodarske službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022 v občinah Ljutomer, Križevci 

in Razkrižje, 

- sprejel poročilo  in sklep o potrditvi izvajanja Lokalnega energetskega koncepta, 

- se seznanil s  Situacijsko analizo kot osnovo za pripravo Razvoja strategije za celostno podporo 

družinam z otroki do 7. leta starosti – pobuda PRIMOKIZ, 

- dal soglasje k programu in finančnemu načrtu ZD Ljutomer.  
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b)  Na 21. redni seji dne 20. junija 2022 bo občinski svet: 

- obravnaval predloge za podelitev občinskih priznanj v letu 2022, 

- obravnaval poročilo glede arbitražnih cest, 

- obravnaval poročila o izvajanju ostalih aktualnih projektov: Lokalna Eko Zdrava Tržnica, URBACT, 

Vračanje h koreninam, ENFEM, PRIMOKIZ, FOOD WAVE Green Cookbook, Razvoj ženskega podjetništva v 

jugovzhodni Srbiji, AMIF, začetek izvajanja projekta Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na 

območju Občine Razkrižje, 

- obravnaval in sprejel poročila Medobčinske inšpektorata in redarstva za leto 2021, 

- obravnaval in sprejel poročila Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje za 

leto 2021 ter  Plan dela za leto 2022, 

- obravnaval Letno poročilo Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2021 in soglasje k predlaganemu 

načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki. 

11. ZAKLJUČEK 

To pa je bil le del aktivnosti v izvajanju posameznih projektov, aktivnosti na državni in regionalni ravni in 

aktivnosti v vodenju občinskega sveta občine. Da deluješ v vseh teh organih, ti nekdo mora dati za to zaupanje 

in te v te organe bodisi imenovati ali izvoliti. Glede na majhnost občinske uprave, velik del aktivnosti pride 

tudi na župana. Vendar z veliko napora in predvsem dobrim sodelovanjem z občinskim svetom, nam uspeva 

zastavljene naloge uresničevati, velikokrat z občutkom, da smo s številnimi nalogami zelo obremenjeni in da 

nam ni lahko. 

Vse dobro vam želim, predvsem dobrega zdravja in mirnega življenja. 

                                                                                                             Župan, Stanko Ivanušič 

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2021 
 
Zaključni račun Proračuna Občine Razkrižje za leto 2021 je bil sprejet na 20. redni seji Občinskega sveta 
Občine Razkrižje dne  21. 4. 2022, 
 
Prihodki proračuna Občine Razkrižje znašajo po zaključnem računu za leto 2021  1.317.758,87 EUR: 

- Davčni prihodki zajemajo največji delež (dohodnina, davki na premoženje, domači davki na blago in 
storitve) v  deležu 68,8 % oz. višini 905.204,57 EUR.  

- Nedavčni prihodki so v višini 214.529,31 EUR oz. v deležu 16,2 % (udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja - najemnina JP Prlekija v višini, upravne takse, prihodki od prodaje blaga in storitev, drugi 
nedavčni prihodki- prihodki od komunalnih prispevkov).  

- Transferni prihodki so v deležu 14,4 % oz. v višini 190.324,99 EUR. (prejeta sredstva iz državnega 
proračuna za investicije-MNZ migranti, prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje 
razvitosti občin, sredstva za javna dela, sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo dodatki 
covid,…) 

- Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 7.700,00 EUR v deležu 0,6 % (prodaja stavbnega in 
kmetijskega zemljišča) 
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Odhodki proračuna Občine Razkrižje znašajo po zaključnem računu za leto 2021   1.164.581,61 EUR: 
- Tekoči transferi predstavljajo 50,9% oz. 592.740,53 EUR (transferi posameznikom in gospodinjstvom: 

oskrba v domovih upokojencev, regresiranje prevozov v šolo, izplačila družinskemu pomočniku, 
pomoč družinam na domu; subvencije-kmetijski program, transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam: Splošna knjižnica Ljutomer, Športna društva in klubi v občini, CSD Ljutomer, Območni 
odbor Rdečega križa Ljutomer, Območna gasilska zveza Ljutomer, PGD Ljutomer, PGD Razkrižje;  
materialni stroški OŠ Razkrižje, razlika v ceni vrtec Razkrižje, vrtec Stročja vas in ostali, vzdrževanje 
cest in komunalne infrastrukture, zimska služba …). 

- Tekoči odhodki predstavljajo 28,8 % oz. 335.525,68 EUR (plače, prispevki delodajalcev, izdatki za 
blago in storitve, plačila domačih obresti za kredite in sredstva izločena v rezerve).  

- Investicijski odhodki predstavljajo 18,1% oz. 210.220,85 EUR. Sredstva so se namenila predvsem za: 
Ureditev občinskih cest ob meji z R Hrvaško na območju Občine Razkrižje (projektna dokumentacija, 
izvedbeni načrti), Obnova OJP 724921 Veščica  (Tigeli),  Modernizacija in izgradnja občinskih cest, 
Energetska sanacija stavb Občine Razkrižje (Šafarsko 42 in 42c), Investicijsko vzdrževanje kanalizacija, 
Urbanistična dokumentacija in prostorski akti, Lokalna Eko Zdrava Tržnica,… 

- Investicijski transferi so bili v višini 26.094,55 EUR oz. 2,2 % (Investicijsko vzdrževanje vodovod sistem 
C, sanacija odlagališča Ljutomer, izgradnja RCEROP, investicijsko vzdrževanje OŠ). 

 

 

V letu 2021 se občina dodatno ni zadolžila. Odplačevali pa smo glavnice najetih kreditov za investicije: 
Izgradnjo sistema za odvajanje komunalnih odpadnih voda v občini Razkrižje - sekundarni vod III, izgradnjo 
nizkoenergijskega vrtca, energetsko sanacijo osnovne šole in  povratnih  sredstev  po 23. členu ZFO v skupni 
višini 42.171,18 EUR. 
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2. PREGLED DOGAJANJA IN AKTIVNOSTI V ČASU OD PREJŠNJE 

IZDAJE INFORMATORJA 
PREDVOLILNO SREČANJE,  20. 4. 2022 
 

V občini Razkrižje smo se odločili, da pred volitvami, namesto posamičnih srečanj kandidatk in kandidatov, 

organiziramo eno skupno srečanje vseh, ki so za to izkazali interes. Vsi, ki  živijo s tem okoljem, so se našemu 

povabilu odzvali, nekaj pa se jih je zaradi bolezni opravičilo. 

Maksimalno smo se potrudili, tako v vsebinskem smislu priprave pogovora, kot v tehnično organizacijskem.  

Pogovor s kandidati je opravil župan Stanko Ivanušič. Kandidatke in kandidati so se tako volivkam in volivcem 

lahko dobro predstavili, tudi svoje poglede, kako bi delovali   v DZ, če bi bili izvoljeni.  

Dotaknili smo se vprašanj kot so: ustanavljanje pokrajin,  skladnejšemu regionalnemu razvoju in uvrščanju 

občin v t.i. obmejna problemska območja, se dotaknili  področja zdravstva, pomanjkanja zdravnikov 

družinske medicine, o vlogi in odnosu med Ministrstvom za zdravje in ZZZS, področja obnovljivih virov 

energije in še nekaterim drugim vprašanjem. 

Razvila se je debata tudi z občinstvom, vendar vse v okviru zares kulturnega dialoga.  

Srečanja so se udeležili: Dominik Štrakl – SDS, Jasminka Dukić – DeSUS, Andreja Novak Görkeš – NSi, Janez 

Brumen – Levica, Helena Krajnc - Povežimo Slovenijo, Stanislava Perčič – SD, Sara Žibrat – Gibanje Svoboda, 

Bojana Gošnjak  - stranka LMŠ  pa je zaradi bolezni podala pisne odgovore na posamezne teme.         
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SESTANEK V ZVEZI Z ZAGOTOVITVIJO SKUPNEGA OBČINSKEGA URBANISTA, 

7.6.2022 
Sestanka v zvezi z zagotovitvijo skupnega občinskega urbanista, ki ga po Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-

3 (Ur.l. RS 199/2021) moramo imeti  občine od 1.6.2022, so se udeležili predstavniki občin: Črenšovci, 

Odranci, Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje.  

Sestanek je bil sklican na podlagi sklepa Sveta Pomurske razvojne regije št.: SR-18/2022 sprejetega na 94. 

redni seji dne 11. maja 2022. 

Po uvodnem pojasnilu in razpravi, ki je sledila, so bili sprejeti naslednji zaključki:  

1. Občina Ljutomer na območju UE ima interes, da se v okviru sedanje skupne službe, ta razširi na 

dejavnost, ki bo pokrivala urbanista za več zainteresiranih občin, kot skupna občinska uprava. O tem so se 

strinjali vsi predstavniki občin iz območje UE Ljutomer 

2. Občini Črenšovci in Odranci preverijo v svojem okolju možnost zagotovitve občinskega urbanista in 

sporočijo svoje mnenje oz. odločitev  do 14.6. 2022, 

3. Pristojno ministrstvo se zaprosi za podaljšanje roka za zagotovitev občinskega urbanista  do 

31.12.2022, ker predstavniki občin ugotavljajo, da na voljo ni kadra, ki bi zadostil zakonskim pogojem in bodo 

nastopile težave pri pridobitvi ustreznega kadra. 

4.   V tem prehodnem obdobju je potrebo zagotoviti, da se bodo naloge s  področja urbanizma v občinah 

nemoteno izvajale. Tam, kje občine urbanista ne bodo mogle zagotoviti, bo potrebno reševati tekoče delo z 

zunanjimi       izvajalci. Nujno pa bo potrebo sodelovanje sodelavcev uprav, ki so na tem področju delali do 

sedaj. 

 

 

       

 

 

DELOVNA AKCIJA – SAJENJE MISKANTUSA NA OBČINSKO NJIVO, 4. 5. 2022 
Zaposleni Občine Razkrižje, Zavoda Skupaj in prostovoljci so na občinsko njivo zasadili gomolje miskantusa. Miskantus 

je rastlina, ki prihaja iz Azije in je trajnica, gomoljnica. Stebla rastline so podobne Bambusu. Uporabljali jo bomo za 

kritino hišic v prazgodovinski naselbini. Zahvaljujemo se podjetju Mischantus Group iz Zagreba, ki je poskrbelo za 

dobavo ter dostavo gomoljev. 
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VEČ DELOVNIH AKCIJ V OBČINSKEM VINOGRADU 
Prostovoljke in prostovoljci, člani Turistično narodopisnega društva Razkrižje imajo na skrbi občinski 

vinograd. Pridelano vino se nameni za občinske prireditve, buteljčno vino pa predvsem kot darilo in 

degustacije za izletnike. Vino je na voljo tudi vsem drugim društvom v občini. 

  

 

ŽUPAN SE UDELEŽIL DOGODKA OB EVROPSKEM LETU MLADIH, 6. 5. 2022 
Župan Občine Razkrižje se je kot predsedujoči Svetu Pomurske razvojne regije udeležil dogodka, ki ga je 

Mladinski center Prlekije posvetil Evropskemu letu mladih. Mladi Pomurja in povabljeni gostje, so skupaj tudi 

posadili jablano v spomin na pomurski osrednji mladinski regijski dogodek NMP - Evropsko leto mladih.  
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RAZDELITEV PAKETOV POMOČI RDEČEGA KRIŽA, 30. 5. 2022 
Prostovoljke, članice Krajevne organizacije Rdečega križa Razkrižje pod vodstvom predsednice Darinke 

Modlic, so s pomočjo zaposlenih na občini poskrbeli, da so bili paketi dostavljeni v Občino Razkrižje ter tako 

mnogim, predvsem starejšim in tistim brez avtomobila, olajšali prevzem paketa. 

     

 

DELOVNA AKCIJA V PRAZGODOVINSKI NASELBINI 5. 5. 2022 
Prazgodovinska naselbina Gradišče na Šafarskem, je ena najatraktivnejših turističnih točk v občini,  vendar 

pa je treba ves čas skrbeti za obnovo hišk, ki ni enostavna.  

       

 

STAREJŠIM NAPROTI – ZA BOLJŠI JUTRI 

 

 

V četrtek, 19. 5. 2022 je na Razkrižju potekalo 2. srečanje za starejše občane v organizaciji Centra za socialno 

delo Pomurje- Enote Ljutomer in Občine Razkrižje v okviru projekta Starejšim naproti-za boljši jutri, s 

pričetkom ob 9. uri pri Knjižnici in čitalnici Razkrižje.  

Tema tokratnega srečanja je bila „OSTANIMO MOBILNI“, z aktivnostjo na prostem in poudarkom na gibanju 

ter seznanitvi z ugodnostmi uporabe javnega potniškega prometa. 
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Po uvodu s kavo, je bil za udeležence organiziran ogled novih avtobusnih postajališč na Šafarskem, nato pa 

se je sprehod nadaljeval v naravi proti reki Muri.  

Proti koncu srečanja se je v Centru Zavirje izvedla lažja vadba s fizioterapevtko Zdravstvenega doma 

Ljutomer, po povratku na izhodiščno mesto (Knjižnica in čitalnica Razkrižje) pa so s strani Zdravstvenega 

doma Ljutomer izvedli še meritve krvnega tlaka  in sladkorja v krvi.  

 

 

 

 

          

 

         

 

Tretje srečanje je bilo izvedeno 16. junija. Udeleženci so se z organiziranim prevozom odpravili na Glavni trg 

v Ljutomeru, kjer so ob MEDNARODNEM DNEVU OZAVEŠČANJA O NASILJU NAD STAREJŠIMI                            

obiskali stojnico namenjeno ozaveščanju in informiranju o nasilju nad starejšimi ter pomembnosti prijave. 

     

 

 

info@care4climate.si www.care4climate.si   LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007)  

je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE,   

sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. 

mailto:info@care4climate.si
http://www.care4climate.si/
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20. MAJ - SVETOVNI DAN ČEBEL  
 

20. maja je Slovenija in z njo ves svet petič obeleževal svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina 

Organizacije združenih narodov (OZN) razglasila 20. decembra 2017. Leto 2022 je evropsko leto mladih, 

zato je glavna tema letošnje obeležitve mladi in čebelarstvo. 

Obeležitev nagovarja mlade o pomembnosti opraševalcev, njihove zaščite in učenja veščin čebelarjenja, ki 

se pomembno prenašajo iz roda v rod. Za prihodnost čebelarstva sta izjemno pomembna prenos znanja in 

ozaveščanje o pomenu čebel, predvsem v zvezi z mladimi. Slovenija že vrsto let posebno pozornost namenja 

ozaveščanju mladih o pomenu čebel in čebelarstva. Najbolj znan projekt je Tradicionalni slovenski zajtrk 

oziroma Evropski medeni zajtrk, ki se izvaja v nekaterih državah EU. 

V petek, 20. 5. 2022 smo v Občini Razkrižje na parkirišču pred Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje, v 

cvetlična korita zasadili medovite rastline-cvetlice in tako simbolično obeležili Svetovni dan čebel. 

Prisostvovali in pomagali so tudi otroci iz vrtca, obeležitvi čebelarskega prazničnega dneva pa so se udeležili 

še predsednik Čebelarskega društva Razkrižje g. Lenart Vozlič, član društva g. Jože Perčič ter ravnateljica ga. 

Anica Šimonka.  Otroci so po sajenju medovitih rastlin odšli na sprehod do bližnjega čebelnjaka na Razkrižju, 

 

STAREJŠIM NAPROTI – ZA BOLJŠI JUTRI 

Center za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer je letos začel z izvajanjem preventivnega programa 

Starejšim naproti – za boljši jutri. Program se izvaja v Občini Veržej, v Občini Ljutomer (v KS Mala Nedelja 

in Radoslavci) ter v Občini Razkrižje. S programom želimo krepiti medgeneracijsko povezovanje, druženje 

in deljenje življenjskih izkušenj ter ob tem ustvariti varen prostor za pogovor. 

V Razkrižju program izvajamo v sodelovanju in ob podpori Občine Razkrižje. Program bomo izvajali celo 

leto razen v mesecu juliju in avgustu. Srečanja potekajo vsak 3. četrtek v mesecu ob 9. uri. Na srečanjih 

se pogovarjamo, delimo izkušnje, izvajamo dejavnosti na prostem… 

Vabimo vas, da se nam pridružite ponovno v mesecu septembru 2022, 3. četrtek v mesecu, 15.9.2022 

ob 9.00 uri. 

Viktorija Grabar 

strokovna delavka Centra za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer 
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na koncu pa se še posladkali s češnjami v bližnjem drevoredu teh sočnih sadežev na Šafarskem, za kar so 

zaslužne tudi marljive čebelice. 

 

    

 

EVROPSKI TEDEN BOJA PROTI RAKU  25. 5. - 31. 5. 2022 
Tudi letos je v mesecu maju potekal tradicionalni Evropski teden boja proti raku pod okriljem Zveze evropskih 

društev proti raku (ECL), katerih članica je tudi Zveza slovenskih društev za boj proti raku. Evropski teden 

boja proti raku, ki smo ga obeleževali od 25. do 31. maja, se je simbolično pričel s slavnostno sejo Zveze 

slovenskih društev za boj proti raku na Ministrstvu za zdravje.  

Evropski teden je bil letos usmerjen v pospeševanje doseganja Evropskega načrta za boj proti raku, pri čemer 

ima pomembno vlogo vsak posameznik. Evropski načrt za boj proti raku se osredotoča na reševanje življenj 

s preprečevanjem raka, zgodnjim odkrivanjem raka, enakimi pravicami pri dostopu do zdravljenja za vse, 

raziskavami na področju onkologije, digitalnim zdravjem in izboljšanjem kakovosti življenja bolnikov in oseb, 

ki so preživele raka. 

Občina Razkrižje partnersko sodeluje s Pomurskim društvom za boj proti raku, kateremu predseduje prim. 

mag. Branislava Belović, dr. med.   Ob letošnjem obeleževanju Evropskega tedna boja proti raku,  nas je  

nagovarja z naslednjim pozivom: 

"V Pomurskem društvu za boj proti raku si še posebej prizadevamo za preprečevanje raka in zgodnje 

odkrivanje raka.   

Upoštevajte Evropski kodeks proti raku!  http://www.europacolon.si/evropski-kodeks-proti-raku.html 

http://www.europacolon.si/evropski-kodeks-proti-raku.html
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Na ta način boste preprečili številne rake, kot tudi druge kronične bolezni (srčne bolezni, visok krvni tlak, 

sladkorno bolezen tipa 2 in druge). 

Udeležujte se programov za zgodnje odkrivanje raka: SVIT (zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in 

danki), ZORA (zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu) in DORA (zgodnje odkrivanje raka dojk)." 

Ozaveščanje za boljše zdravje, pri čemer je izjemnega pomena tudi gibanje (hoja, kolesarjenje) je tudi del 

aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2022  s sloganom Trajnostno povezani. 

 

 

 

MOTORISTI NA RAZKRIŽJU, 21.5.2022 
V organizaciji MK Samorog Ljutomer, je v sklopu njihovega srečanja, potekala tudi krožna vožnja. Postanek je bil pri 

Baru Smole na Razkrižju, kjer jim je lastnik lokala Robert Smolkovič ponudil pijačo, ter organiziral peko razkriške 

kulinarične posebnosti razkriški mlinci. 
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NOGOMETNI KLUB TELEING RAZKRIŽJE 
Nogometni klub Teleing Razkrižje, ki deluje v okviru Športnega društva Razkrižje,  je v svoji prvi sezoni Medobčinske 

lige malega nogometa Križevci, osvojil sredino lestvice (7. mesto), s čemer so osvojili zadani cilj.  

   

 

 

 

 

UREDITEV ODBOJKARSKEGA IGRIŠČA 

Člani Športnega društva Razkrižje skupaj s prostovoljci in v sodelovanju z Občino Razkrižje, so se v maju 

lotili ureditve igrišča za odbojko na mivki v Centru Zavirje Razkrižje. 
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AKTIVNOSTI PGD RAZKRIŽJE 

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Razkrižje so se v maju pripravljali na sektorske letne preglede v 

Pristavi z pionirsko enoto in operativno enoto.  Z obema ekipama so uspešno tekmovali 14. maja. 8. maja 

pa so pripravili Florjanovo sveto mašo na Razkrižju s povabljenimi sektorskimi društvi.  

               

16. TRADICIONALNI POHOD POMLAD V PRLEŠKIH GORICAH 2022 
Turistično narodopisno društvo Razkrižje v sodelovanju z Občino Razkrižje in skupino vinogradnikov, so po 

dveletnem premoru organizirali 16. pohod Pomlad v prleških goricah – Dan odprtih kleti in veselih ljudi. 

Kljub izredno slabi vremenski napovedi in zlasti dopoldan deževnemu vremenu, so v nekoliko manjšem 

številu prišli pohodniki iz domala vse Slovenije. Povedali so, da so se zavedali, da je z organizacijo pohoda 

veliko priprav in da ponudnikov niso želeli pustiti na cedilu.  Ti pa so se v zahvalo maksimalno potrudili, da 

so pohodniki na vseh točkah bili lepo sprejeti.  

Zbirati so se začeli od 9. do 10. ure v velikem šotoru v CENTRU ZAVIRJE, kjer jih je s harmoniko dočakal Sreč 

Kotnik, članice Turistično narodopisnega društva pa so pripravile zajtrk z različnimi namazi, čajem in aperitivi, 

ki so jih darovali sodelujoči ponudniki. 

Ob 10. uri so se kljub dežju podali na pot in vsi skupaj za veder začetek pohoda eno zapeli.  

Najprej smo se ustavili pri VINOGRADNIŠKI KMETIJI KRAMPAČ v Koprivi, kjer sta nas dočakala kar dva 

harmonikarja, vnuk Žiga in zet Sreč. Ob tradicionalni dobri ponudbi je na Krampačevi kmetiji goste stregla 

kar velika ekipa.  

Naslednja točka je  bila TURISTIČNA KMETIJA DERVARIČ v Koprivi, kjer so pohodniki poleg odličnih vin, bili 

postreženi s prekmursko posebnostjo – langaši, ponudili pa so tudi druge njihove proizvode.  

Prvič so pohodnike letos sprejeli pri ZIDANICI IN PRIREDITVENEM PROSTORU TURISTIČNO NARODOPISNEGA 

DRUŠTVA RAZKRIŽJE v Šprincu, kjer so članice društva pekle mlince, člani in brhka dekleta teh krajev pa so 

gostom postregli z  lastno pridelanim vinom društva.  Goste sta z izjemnim in temperamentnim nastopom 

navdušila Jože in Mišo Kontrec mlajši.  

Na srečo je prenehalo deževati, ko smo se iz griča Šprinc napotili na grič Globočki vrh, kjer so nas sprejeli v 

EKO GORICAH SMOLKOVIČ. Lastnik Janez Smolkovič je gostom predstavil proizvodnjo vin po posebni 

biodinamični metodi s popolnoma naravnimi procesi pridelave vin. Ob kulinarični ponudbi je goste 

presenetila izbrana glasbena točka Kvarteta godal Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, pod vodstvo 

profesorice Hermine Matjašič.  
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Naslednja točka je bila v novem nasadu sadovnjaka  SADJARSTVA TRSTENJAK IN PROIZHVODNJA NARAVNIH 

SOKOV. Za lep sprejem so poskrbeli otroci družine Trstenjak in njihovih sorodnikov, ki so v pozdrav 

pohodnikom zaigrali in zapeli. Bilo je posebej slovesno saj je bil na ta dan simbolično predan svojemu namenu 

ta nov nasad, ki se nahaja na odlični legi za jablane. Po predstavitvi dejavnosti je Janez Trstenjak predstavil 

posebno napravo za preprečevanje pozebe. Goste so postregli s svojimi proizvodi in jedmi. 

Pot smo nadaljevali do bližnje TURISTIČNE KMETIJE JUREŠ v Globočkem vrhu, kjer je dobro organizirana ekipa  

gostom ponudila različne jedi in njihova vina. Lastnik Dejan Jureš pa je predstavil  njihovo dejavnost, 

prenočitvene kapacitete in načrte za prihodnost.   

In kot bi trenil je ura bila že 15.55, ko smo bili sprejeti v Šprincu, ob novo urejeni KLETI VINSKE KRALJICE 

SLOVENIJE 2015, kajti Sandra Vučko, danes Sedmak, je bila 2015 Vinska kraljica Slovenije. Tu je potekala 

degustacija v enkratnem ambientu, za ta namen urejeni kleti. Z mamo Suzano sta pripravili pogostitev in 

tradicionalni dramski vložek za zabavo gostov na temo viničarstva. Goste sta zabavala dva harmonikarja, 

pridružil pa se  jima je še najmlajši med pohodniki. 

Zadnja zaustavitev pri ponudnikih je bila pri domačiji  VINOGRADNIŠTVA IN KLETARSTVA SODEC v Koprivi. Z 

izjemno bogato obloženimi mizami in odlično postrežbo, se je skupaj s svojimi sorodniki, sosedi in prijatelji, 

nadvse potrudila Olga Sodec. Zelo umirjeno in spoštljivo je bilo druženje, saj so gostje vedeli, da nas je mnogo 

prezgodaj,  leta 2020, zapustil gospodar kmetije Stanko Sodec.  

Ob predvidenem času smo  ob 18. uri prišli na izhodiščno točko, v CENTER ZAVIRJE , kjer nas je pozdravila 

aktualna vinska kraljica tega območja, Martina XX. To poslanstvo opravlja Ljutomerčanka Tina Pregrad. 

Gostje so bili za konec postreženi še  s kislo juho in ob žrebanju deležni številnih proizvodov naših 

ponudnikov. Enega od pohodnikov je žreb določil,  da je opravil otvoritveni ples z vinsko kraljico. Ob strežbi 

članov Športnega društva Razkrižje in glasbi Jožeta in Miša Kontreca mlajšega, so se po 21. uri gostje v vedrem 

razpoloženju razšli in zagotovili, da se naslednje leto vidimo. 
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SVETOVNI DAN KOLESARJENJA 3. JUNIJ  
Generalna skupščina Združenih narodov, je leta 2018 -  3. junij razglasila za svetovni dan kolesarjev – World 

Bicycle Day in s tem prepoznala številne pozitivne učinke kolesarjenja. Obeleževanje dneva je namenjeno 

tako spodbujanju te trajnostne oblike prevoza kot opozarjanju držav in lokalnih skupnosti, da kolesarjenje 

upoštevajo v razvojnih strategijah in pri izgradnji infrastrukture. 

 

Ob obeleževanju Svetovnega dneva kolesarjenja v Občini Razkrižje in zadnji dan nacionalne preventivne 

akcije za večjo varnost kolesarjev, sta ravno na ta dan, v petek 3. 6. 2022,  župan in sodelavka Občine Razkrižje 

za varnejšo vožnjo otrok s kolesi, Vrtcu pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje predala kolesarske čelade in 

odsevne telovnike, ki jih je občina prejela na javnem pozivu Javne agencije RS za varnost prometa - lokalnim 

skupnostim za sodelovanje v podporo pri razvijanju in pospeševanju preventivnih programov ter izvajanju 

nacionalnih akcij na lokalni ravni. Otroci so dnevno aktivni na kolesih, ki jih imajo v vrtcu, spretnostno vožnjo 

urijo tudi na kolesarskem poligonu, zato je pomembno, da so pri temu tudi varni.  
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Vse voznike Agencija za varnost prometa opozarja, naj bodo na kolesarje še posebej pozorni in naj dosledno 

spoštujejo, da je minimalna bočna razdalja ob prehitevanju 1,5 metra. Največ nesreč kolesarjev se zgodi prav 

v trku z motornimi vozili. Za obe omenjeni skupini udeležencev za varno udeležbo v prometu zato velja: 

upoštevajte cestnoprometna pravila in prilagodite vožnjo razmeram na cesti. 

Kolesarji; spoštujte pravila vožnje, ne uporabljajte mobilnega telefona in slušalk, z roko vedno jasno nakažite, 

kam zavijate. Poskrbite za dobro vidnost s svetlimi, odsevnimi oblačili, na kolesu naj bosta delujoči sprednja 

in zadnja luč. Za vašo varnost uporabljajte čelado. 

 

ZALIVANJE RAZPOK NA OBČINSKI CESTI IN IGRIŠČU 
 

V ponedeljek, 6. 6. 2022, je bila za preprečevanje nadaljnjih poškodb asfaltne ceste na občinski javni poti št. 

724761; Veščica – Razkrižje (Gmajna) izvedena sanacija oz. zalivanja prečnih in linijskih razpok na vozišču. 

                           
 
Prav tako pa je bila izvedena začasna rešitev s sanacijo linijskih razpok na šolskem asfaltnem igrišču pri 

osnovno šoli. Za trajnejšo rešitev oz. preplastitev celotnega asfaltnega igrišča, išče občina priložnosti za 

sofinanciranje na različnih razpisih s področja ureditve športne infrastrukture.  

 

https://www.avp-rs.si/
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POPRAVILO 40 LET STARE METEORNE KANALIZACIJE NA ŠAFARSKEM (MED OŠ 

IN DOMOM KULTURE) 
 

  
 
 
 
 

OBNOVLJEN OBRAT USNJARSTVA FIŠER NA ŠAFARSKEM 
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V RAZKRIŠKI KOT SE PO PRENEHANJU STROGIH OMEJITEV, PONOVNO VRAČAJO 
VEČJE SKUPINE IZLETNIKOV 
 

  
 
 

POBUDA ZA PRENOS DOBRE PRAKSE IN VZPOSTAVITEV PLATFORME ZA NVO 

 

Občina Razkrižje se je v letu 2021 na povabilo IPOP v vlogi Nacionalne URBACT točke za Slovenijo in Občine 
Idrija pridružila pobudi za prenos dobre prakse, ob čemer imamo kot partner možnost pobliže spoznati dobro 
prakso Občine Idrija in jo s strokovno podporo tudi prenesti v našo občino. Partnerstvo poleg Idrije sestavljajo 
Bohinj, Bovec, Ormož, Podlehnik, Radenci in Razkrižje. 

Platforma za NVO odgovarja na več izzivov družbenega nazadovanja, kot so socialna izključenost, 
osamljenost, beg možganov ter pomanjkanje občutka pripadnosti in skupnostnega duha, s katerimi se sooča 
tudi veliko slovenskih občin. Platforma nevladnih organizacij je zato zastavljena tako, da jo samostojno 
upravljajo vključene organizacije, pobude in skupine. Idrija je dobro prakso, ki jo je prenesla iz nemškega 
mesta Altena, nadgradila v “Mestno dnevno sobo”, ki je zasnovana kot skupni prostor na voljo vsakemu 
državljanu, bodisi za organizacijo dejavnosti, ki prispeva h kakovosti življenja v mestu, ali samo za druženje 
in klepet. Vsaka od partnerskih občin bo dobro prakso prilagodila svojemu okolju, sodelovanje v pobudi pa 
bo trajalo vse do decembra 2022. 

 

POVABILO K PARTICIPATIVNEMU SODELOVANJU PRI PRENOSU DOBRE PRAKSE 

URBACT – PLATFORMA ZA NVO 

Vabimo vse, da participativno sodelujete pri prenosu dobre prakse URBACT – Platforma NVO in na povezavi 
https://www.1ka.si/a/7d624f84 izpolnite kratek vprašalnik. Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč, zato 
vas zanje prosimo najpozneje do 10. 7. 2022. 

http://www.razkrizje.si/wp-content/uploads/2022/05/logo.jpg
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V  SREDO 8. JUNIJA JE BILO V OBČINI RAZKRIŽJE SREČANJE OBČIN V OKVIRU 

PROJEKTA  URBACT. 
Predstavniki vseh sodelujočih občin so se v sredo 8. junija sestali v sejni sobi Občine Razkrižje, kjer so potekale 

aktivnosti, namenjene medsebojni pomoči in prenos dobrih praks partnerskih občin.  Po razpravi ter 

delavnicah so se podali na teren in si ogledali nekaj kmetij, prazgodovinsko naselje, nastajajočo Eko zdravo 

tržnico in nekatere druge zanimivosti.  

                     

   

                     
Avtorica fotografij 2, 3 in 4 je Karin Kegel. 

ZA POPESTIRITEV POČITNIŠKIH DNI 
 
V petek 8.7. 2022 med 9. in 11 uro 
vabimo otroke ( pa tudi starše, babice in dedke) 
v senco pri Ivanovem izviru na delavnico "3 hiške za 
3 prašičke" 
 
Poznate pravljico o treh prašičkih? 
Začne se tako." Nekoč je živela stara svinja, ki je 
imela 3 prašičke...!Prašički so šli po svetu in si 
zgradili  hišico iz slame, šibja in gline..˝ 
 
Vabim vas, da tudi mi spoznamo lokalne materiale, 
slamo, šibje, glino in zgradimo vsak svojo hišico. (mogoče se bomo tudi malo umazali, tako da pridite 
primerno oblečeni). 
 
Veselimo se srečanja z vami! 
Vodja delavnice, Nataša Kolarić                                                                     (Delavnica poteka v okviru projekta URBACT.) 
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SNEMANJE TURISTIČNEGA VIDEO KLIPA  ˝PRLEŠKA VANDRANJA˝ 

V soboto, 11. 6. 2022 je v  Občini Razkrižje potekalo snemanje turističnega video klipa skritih kotičkov 
projekta Po poteh zakladov Prlekije z akronimom; Prleška vandranja, ki ga izvaja Bluecam studio, Boštjan 
Flegar s.p.  

Namen projekta je kreiranje in plasiranje novega turističnega produkta, ki  preko pripravljenih doživljajsko-
avanturističnih izletniških namigov, razkrije manj znane in morda sploh neznane zgodovinske, kulturne in 
naravne značilnosti območja LAS Prlekija, kamor spada tudi območje Občine Razkrižje.  

Video bo na voljo od avgusta 2022. 

      

 

 

10. GOLAŽIJADA GOSTILNE NA GMAJNI-SMOLE BAR 
V soboto 18.6.2022 je potekala že jubilejna 10. Golažijada v organizaciji gostilne Na gmajni-Smole Bar.  
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3. ZDRAVJE V OBČINI 
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PROJEKT PRVI POSREDOVALCI   
Zdravstveni dom Ljutomer  nadgrajuje projekt prosto dostopnih defibrilatorjev » Rešujmo življenja, vsaka 

sekunda šteje« s sistemom prvih posredovalcev. Če želimo, da bo preživelo več ljudi, ki se jim je 

nepričakovano ustavilo srce, moramo skrajšati čas od nastanka srčnega zastoja do nudenja pravilne prve 

pomoči. 

V Sloveniji se vzpostavlja sistem prvih posredovalcev. Namen sistema prvih posredovalcev je, da pridejo do 

bolnika še pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči in prvi nudijo pravilno prvo pomoč osebam z 

nenadnim srčnim zastojem ali nekaterimi drugimi življenjsko ogrožujočimi stanji.  

Študije namreč kažejo, da je pri srčnem zastoju za preživetje najbolj pomembno čimprejšnje izvajanje 

temeljnih postopkov oživljanja in uporaba zunanjega avtomatskega defibrilatorja (AED), česar pa se popolni 

laiki (svojci, mimoidoči) premalokrat lotijo, večinoma zaradi strahu in neznanja.  

V sistem prvih posredovalcev so vključeni tudi gasilci PGD Razkrižje. Leta 2019 so opravili  10 urni tečaj s 

teoretičnim in praktičnim preverjanjem znanja. Zaradi stanja epidemije s Covidom, je bilo delovanje prvih 

posredovalcev prehodno prekinjeno. 22. 4. 2022 so  opravili obnovitveni tečaj in so usposobljeni nuditi 

pravilno prvo pomoč pri srčnem zastoju odraslih in otrok, prav tako lahko posredujejo pri hudih krvavitvah 

in tujkih v dihalih, obvladajo pa še  prvo pomoč pri 

možganski kapi in bolečini v prsnem košu.  

Od 1.5. 2022 ko boste v primeru življenje ogrožujočega 

stanja poklicali na 112, bo dispečer ali dežurni zdravnik 

ocenil, ali gre za stanje, pri katerem bi lahko pomagali tudi 

prvi posredovalci, ki zatem dobijo poziv in bodo pri vas 

pred prihodom ekipe nujne medicinke pomoči. Vaši gasilci 

tako pokrivajo območje Razkrižja, Veščice, Šafarskega, 

Gibine, Koprive in Šprinca, tako da prebivalce teh območij 

obveščamo, da sprejmejo pomoč gasilcev- prvih 

posredovalcev. Poleg usposobljenosti nudenja pravilne 

prve pomoči so zavezani k varovanju osebnih podatkov. 

 

4. OBVESTILA USTANOV, INSTITUCIJ, JAVNIH PODJETIJ, 

DRUŠTEV,… 
POLICIJSKA POSTAJA LJUTOMER SVETUJE! 
 

S strani občanov občine Razkrižje je bilo že večkrat opaženo, da se po naseljih občine gibajo psi, ki niso na 

povodcu in pri tem vzbujajo strah pri ljudeh. V tej zvezi je potrebno povedati, da: 

- v prvi vrsti mora vsak skrbnik živali z ustrezno vzgojo in šolanjem ter drugimi ukrepi poskrbeti, da ta 

ni nevarna okolici. Skladno z 11. členom Zakona o zaščiti živali morajo biti vsi psi na javnem mestu 

na povodcu, za kar mora poskrbeti skrbnik psa. Skrbnik pa je vsakdo (pravna ali fizična oseba), ki 

odgovarja za žival, ne glede na to, ali je njen lastnik ali zanjo le skrbi; 
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- nadzor nad izvajanjem določb Zakona o zaščiti živali je v primarni pristojnosti uradnih veterinarjev, 

kmetijskih, lovskih, ribiških in ostalih inšpektorjev, pristojnih za ohranjanje narave. Ko govorimo o 

izvajanju nadzora nad določbami, ki urejajo sprehajanje psov na povodcu, sta pristojna policija in 

občinska inšpekcija, glede nadzora nad določbami o nevarnih psih, pa je pristojna tudi policija; 

 

V primeru nejasnosti ali težav, se obrnite na pristojnega VPO. 

 

Vodja policijskega okoliša 

Uroš Felbar 

NOV JAVNI POZIV ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA 

ENERGETSKO PRENOVO STAVB 
 

Odprt je nov javni poziv Nepovratne finančne spodbude občanom za 

nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 

učinkovitosti stavb 99SUB-OB22. 

Do spodbud so upravičene naložbe, izvedene od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega poziva. 

UKREPI, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu, so: 

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, 

B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, 

C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, 

D- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno 

ali dvostanovanjske stavbe, 

E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi, 

F- toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe, 

G- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v 

starejši stavbi, 

H- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski 

stavbi, 

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi. 

 

Spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko ali kurilno napravo na biomaso je do 40 

oziroma do 50 %, za ostale ukrepe do 20 % priznanih stroškov naložbe. V primeru izvedbe najmanj treh 

ukrepov hkrati je spodbuda višja in sicer do 30 % priznanih stroškov naložbe. 

Kontakt in uradne ure: 

ekosklad@ekosklad.si  

01/ 241 48 20  

Ponedeljek, sreda in petek  od 12.00 do 14.00 ure. 

mailto:ekosklad@ekosklad.si
tel:012414820
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Društvo za zaščito živali Pomurja 

Novice – POLETJE 2022 

POLETNA VROČINA 
Pred nami je suho, vroče in dolgo poletje. Razmere, ki jih živali zelo težko prenašajo. Živali imajo na sebi 

kožuh, zato jim vročina povzroča težave, tudi trpljenje.  

 

1. ŽIVALI OMOGOČITE DOSTOP DO SENCE! 

Živali, ki so privezane ali zaprte na soncu, so obsojene, da trpijo na 

vročini. Sonce se čez dan premika in če je žival zjutraj v senci, ni 

nujno, da je tudi čez dan. Tudi ljudje se umaknemo v senco, ko 

nam je vroče, zato poskrbimo tudi za naše živali.  

 

2. SVEŽA PITNA VODA MORA BITI STALNO NA VOLJO! 

Živali si VODO lahko razlijejo, zato jo večkrat preverimo in vsaj enkrat dnevno zamenjamo. Nastavimo jo tudi 

drugim živalim, posebej pticam. HRANO poleti prilagodimo: količinsko in kalorično zmanjšamo obrok, hranimo z 

briketirano hrano, ki se ne pokvari. Ptic (npr. rac ob jezerih) ne hranimo – sploh ne s predelano hrano (kruh). Pozimi 

nastavimo semena, čez poletje pa je dovolj hrane, da si jo poiščejo same.  

 

3. SPREHODE IN DRUGE FIZIČNE AKTIVNOSTI OMEJITE NA JUTRANJE IN VEČERNE URE! 

Da je asfalt prevroč lahko enostavno preverite tako, da položite roko ali boso nogo na asfalt in počakate 30 sekund. 

Če ne zdržite, je asfalt prevroč! Če se kuža rad kopa, mu omogočimo hlajenje v vodi.  

 

4. NIKOLI NE PUŠČAJTE ŽIVALI V ZAPRTEM, PARKIRANEM AVTOMOBILU! 

Četudi je avto parkiran v senci, še vedno lahko doseže visoke temperature! Ko se avto segreje, deluje kot pečica. 

Niti za 10 min ne smemo pustiti živali v avtu, saj lahko pride do toplotnega udara! Če vidite žival v avtu, ki ima 

znake vročinskega udara, takoj pokličite policijo na 113! 

 

5. ŽIVALI SLABO PRENAŠAJO VROČINO ZATO SO POGOSTO ŽRTVE TOPLOTNIH UDAROV!  

Toplotni udar prepoznamo po: sopenju, slinjenju, hitrem dihanju, krčih in 

nezavesti. V tem primeru žival takoj premaknemo v senco, v zračen prostor in jo 

po telesu postopoma ohladimo z vodo. Nato pokličemo veterinarsko pomoč. 

BANANIN SLADOLED 
Ste že poskusili domač bananin sladoled? Je zelo enostaven, brez sestavin 

živalskega izvora, zdrav in slasten – obožujejo ga tudi otroci.  

Recept: Banane (bolj zrele so bolj sladke) narežemo na kose in jih damo čez noč 

v zmrzovalnik. Nato jih zamrznjene zmeljemo v mikserju/blenderju. Če je 

potrebno dodamo malo rastlinskega mleka, in je pripravljen. Za pestrost lahko 

dodajamo sadje, kakav, dateljne, itn. Poskusite  - recept bo ostal z vami za vedno. 
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PSI V BOKSIH – SAMA ŽALOST 

Nekaj najbolj žalostnega, kar opažamo zadnja leta – psi zaporniki: cele dneve zaprti, osamlje, izolirani. Kot, 

da bi prestajali najhujšo kazen, zaprti v samici. Dobijo samo hrano in vodo, toliko, da ostanejo živi. A le fizično, 

znotraj strašansko trpijo. Psi so družabna bitja, obvezno potrebujejo družbo, saj je to v njihovi naravi. Kako bi 

se vi počutili, če bi bili neprestano zaprti v en prostor, osamljeni in odveč?  

 

Če vidite psa, ki je brez izpustov, neprestano zaprt v boksu, 

mu pomagajte iz tega trpljenja – pogovorite se s skrbniki ali 

podajte prijavo.  

 

Prijavo lahko podate nam: na dzzpom@gmail.com (ostali 

kontakti spodaj) ali  na  veterinarsko inšpekcijo: OU-

MurskaSobota.UVHVVR@gov.si. ali po pošti na: Veterinarska 

Uprava RS, Kocljeva 10, 9000 Murska Sobota.  

 

NAREDIMO POLETNE DNI PRIJETNE TUDI ZA NAŠE 

ŽIVALI 
Člani društva pogosto vidimo, ali nas obvestijo mimoidoči, da skrbniki sedijo v senci, medtem, ko je njihov pes na 

soncu -  privezan ali v boksu. To so zelo žalostni prizori. Tudi vaš pes si želi družbe, biti z vami, v senci.  

 

Naša žival je naša odgovornost. Če smo si jo pripeljali k hiši, smo dolžni zanjo poskrbeti. Živali so živa bitja, ki 

čutijo, se veselijo in nam dajo dosti ljubezni, če smo jo le pripravljeni sprejeti. Ne povzročajmo jim trpljenja.  

MAČJI MLADIČI – PREVEČ 
Tudi letos smo že začeli dobivati ogromno klicev za neželene mačje mladiče ali smo jih našli pri naših 

vsakodnevnih akcijah na terenu . Veliko primerov je takšnih, da pridejo nikogaršnje mačke k hiši. A te mačke 

vedno so od nekoga. Večkrat pa slišimo tudi, da mačke nočejo sterilizirati, ker že imajo domove za mladiče. A 

problem nastane, ko te mačke kotijo potem tudi v novih domovih. Mačk hitro postane preveč, nato pa slišimo 

zgodbe, kako nekdo ubija mačje mladiče ali jih zavrže na kruti način.  

Zavetišča so polna mačk, tudi mi pomagamo več lastnikom pri oddaji. Sterilizirajte mačke in tako bomo prekinili 

vzorec krutega ravnanja z njimi. Če potrebujete pomoč (ulov, prevoz, finančno), smo pripravljeni pomagati: 

040 736 313 ali 070 879 212. Lahko nam pa pišete na mail: dzzpom@gmail.com  

Nekaj (nezaželenih) mačjih kotitev za katere smo bili obveščenih v zadnjem mesecu.  

mailto:OU-MurskaSobota.UVHVVR@gov
mailto:OU-MurskaSobota.UVHVVR@gov
mailto:dzzpom@gmail.com


 

 

 31 

RAZPIS ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA ŠTUDENTOV VIŠJEŠOLSKEGA IN 

VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH IN PRI ZASEBNIKIH ZA 

ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 
  

Spoštovani, 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov 

višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023, 

vendar je prijava na razpis mogoča šele od 1. 7. 2022 dalje. 

 

SPREJEM 

Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu eVŠ, od 1. 7. 2022 do 16. 8. 2022. Študenti, 

ki bodo pravočasno oddali prošnjo za sprejem, bodo ob izpolnjevanju vseh pogojev uvrščeni na prvo 

prednostno listo. Prošnje za sprejem vložene po 16. 8. 2022 bodo rešene v roku dveh mesecev. 

 

PODALJŠANJE BIVANJA 

Študenti morajo oddati prošnjo za podaljšanje od 1. 7. do 16. 8. 2022. Predlagamo, da študenti prošnjo za 

podaljšanje oddajo čim prej. Študenti, ki prošnje za podaljšanje bivanja ne bodo oddali do 16. 8. 2022, s 1. 

10. 2022 ne bodo več izpolnjevali pogojev za subvencionirano bivanje. 

 

Novosti v razpisu za subvencionirano bivanje v študijskem letu 2022/2023 so:  

 

do subvencioniranega bivanja so upravičeni tudi študenti višjih strokovnih šol, 

študenti lahko na letošnjem razpisu oddajo prošnjo za subvencionirano bivanje tudi po 16. 8. 2022, vendar 

le kot prošnjo za sprejem in sicer, če: 

-      prošnje za sprejem za študijsko leto 2022/2023 še niso oddali; 

-      prošnje za podaljšanje bivanja niso oddali do 16. 8. 2022; 

-      je bila prošnja za sprejem ali za podaljšanje zavrnjena ali zavržena in je prišlo do     

       spremembe dejanskega stanja (sprememba dejanskega stanja pomeni izpolnjevanje vseh pogojev iz 12. 

čl. Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov); 

pri obravnavi prošnje se upoštevajo dokazila za učni ali študijski uspeh, ki niso starejša od dveh študijskih let.    

Podrobnosti glede pogojev razpisa lahko preberete tukaj (hiperpovezava na razpis). Za dodatne  informacije 

in pomoč pri izpolnjevanju prijave je na razpolago Pisarna za študentske domove na telefonskih številkah 

(01) 530 6027, (01) 530 6028 v času uradnih ur (uradne ure so dostopne: tukaj) ali na elektronskem naslovu 

pisarnazasd@stud-dom-lj.si. 

 

V primeru težav z digitalnim potrdilom, elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju 

elektronske vloge se lahko obrnete na Enotni kontakti center na telefonski številki 080 2002 (od 8.00 do 

22.00 ure med delavniki), oziroma na e-naslov: ekc@gov.si. 

 

Študentski dom Ljubljana 

Svetčeva ulica 9 

1000 Ljubljana 
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INTERES ZA UPORABO E-OSKRBE, KI JO SOFINANCIRA EU IZ EVROPSKEGA 

SOCIALNEGA SKLADA, PRESEGEL PRIČAKOVANJA 
 

Ljubljana, 26. maja – Po tem, ko je bil Telekom Slovenije s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev 

upokojencev Slovenije (ZDUS) na javnem razpisu izbran za izvajanje projekta Ministrstva za zdravje »E-

oskrba na domu«, je v dobrem mesecu prejel že več kot 3.000 vlog. Uporabo storitve v okviru tega projekta 

sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) za 5.000 upravičencev. Projekt traja do 

30. 9. 2023. E-oskrba ni vezana na to, pri katerem operaterju upravičenci sicer uporabljajo mobilne ali 

fiksne storitve. 

»Vedno več starejših, invalidov in kroničnih bolnikov si želi čim dlje bivati v svojem domačem okolju, hkrati 

pa so pri tem pogosto prepuščeni sami sebi. Če padejo ali se počutijo zelo slabo ali jih zadene možganska kap, 

pogosto ne zmorejo do telefona ali soseda, da bi poklicali na pomoč. Pri tem je lahko v izjemno pomoč E-

oskrba, ki v primeru slabosti, padca ali osebne stiske omogoča takojšen klic v 24/7 delujoč asistenčni center. 

Na ta način v skrbi za starejše vsaj delno razbremenjujemo tudi svojce, ki tako vedo, da bo za organizacijo 

pomoči takoj poskrbelo usposobljeno zdravstveno osebje,« poudarja Peter Pustatičnik, vodja E-oskrbe in E-

zdravja pri Telekomu Slovenije. 

Telekom Slovenije je prejel že več kot 3.000 vlog za uporabo storitve v okviru projekta »E-oskrba na domu«, 

kar kaže na to, da so potrebe po E-oskrbi velike. Zaenkrat storitev v okviru projekta uporablja okoli 600 

upravičencev. Pred namestitvijo E-oskrbe se vse prejete vloge skrbno pregledajo, preveri se izpolnjevanje 

pogojev in vloge po potrebi dopolni. »Zaradi izredno velikega odziva in zakasnitev pri dobavi obeskov z 

mobilnim detektorjem gibanja bo glavnina upravičencev E-oskrbo prejela od sredine junija dalje,« še pravi 

Pustatičnik. 

Zaenkrat je sicer najmanj povpraševanja v regijah Primorske, Koroške, Štajerske in Prekmurja. 

Kako E-oskrba deluje? 

Uporabnik E-oskrbe lahko kadarkoli (24 ur na dan) pokliče asistenčni center s preprostim pritiskom na gumb 

varovalnega telefona, ki je nameščen v njegovem domu, ali s pritiskom na gumb za klic na pomoč na 

zapestnici. Poleg zapestnice uporabnik prejme tudi mobilni detektor gibanja na obesku, ki samodejno zazna 

padec in ob tem sproži klic v asistenčni center. Za začetek uporabe je potrebna namestitev opreme, ki jo 

izvede tehnik Telekoma Slovenije. Namestitev je enostavna, brez vrtanja in posebnih napeljav. 

Kdo je upravičen do sofinanciranja uporabe in namestitve opreme E-oskrbe? 

Do uporabe E-oskrbe, ki jo v okviru projekta »E-oskrba na domu« sofinancira EU iz ESS, je upravičenih 5.000 

uporabnikov, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih pogojev: 

• so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami ali 
• zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru 

zbolevanja za koronavirusno boleznijo ali 
• jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost 

ali 
• v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč 

in postrežbo ali 
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• so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec 
oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v 
okolju. 

Kako do sofinancirane E-oskrbe? 

Uporabo E-oskrbe, ki jo v okviru projekta »E-oskrba na domu« sofinancira EU iz ESS, lahko upravičenci 

uredijo: 

• prek Zveze društev upokojencev Slovenije s klicem na številko 051 252 000 (vsak delovnik med 8. in 
12. uro) ali pisno po e-pošti e-oskrba@zdus-zveza.si ali se oglasijo na lokalnem društvu upokojencev; 

• prek Telekoma Slovenije s klicem na brezplačno številko 080 12 13 vsak delovnik med 8. in 16. uro), 
pisno po e-pošti e-oskrba@telekom.si ali z obiskom prodajnega mesta Telekoma Slovenije. 

 

5. AKTUALNI PROJEKTI IN NATEČAJI 
 

RAZVOJ PODJETNIŠTVA MED KMEČKIMI ŽENSKAMI V JUGOVZHODNI SRBIJI  
Projekt, ki poteka v letih 2020 do oktobra 2022, sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, izvaja pa ga 
Slovenska karitas v partnerstvu s Caritas Beogradske nadbiskupije. Kot partnerski občine iz Slovenije v 
projektu sodelujeta Občina Kočevje in Občina Razkrižje. Namen sodelovanja občin je prenos strokovnih znanj 
in izkušenj iz Slovenije s področja podpore ženskemu podjetništvu na podeželju na konferenci za lokalne 
politične odločevalce iz jugovzhodne Srbije. Na konferenci, ki je potekala 25. maja 2022 v občini Knjaževac, 
kjer se poleg občine Aleksinac in Ražanj, odvijajo aktivnosti projekta za 62 kmečkih žensk, predelovalk sadja 
in zelenjave, so dobre prakse kmetijskih pridelovalcev iz Slovenije predstavili tudi predstavniki partnerske 
občine Kočevje in Razkrižje ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Na konferenco so bili povabljeni 
predstavniki vseh občin JV Srbije, da bi tudi druge občine v Srbiji začele s podobnimi praksami vključevanja 
razvoja ženskega podjetništva v kmetijstvu v svoje načrte in proračune.  
»Veliko nam pomeni projekt slovenske Vlade in Karitasa, ker smo se žene preko njega opolnomočile, veliko 
smo se naučile in videle. To niso bila samo predavanja, dobile smo belo tehniko, gradbeni material, etikete, 
analize kvalitete naših izdelkov iz sadja in zelenjave … Veliko nam pomeni tudi ta konferenca ob zaključevanju 
projekta in upamo, da nadaljujemo sodelovanje, tudi z občinami Kočevje in Razkrižje, ki smo jih obiskale v 
Sloveniji…« so bile besede Radice Babić, predsednice društva Korman iz občine Aleksinac, v času terenskega 
obiska s strani slovenskih partnerjev projekta »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji«. Nadvse 
je vsem ženskam ostal v spominu obisk Slovenije in sodelujočih slovenskih občin v septembru 2021.  
 
Dogajanje tega obiska in rezultate projekta z izjavami žensk, ki so vključene v projekt, je v objektiv kamere 
ujel novinar Branko Vrabec. Njegovo reportažo si bo mogoče ogledati v oddaji Ljudje in zemlja 19. 6. 2022 
na prvem programu RTV SLO. 

                             

mailto:e-oskrba@zdus-zveza.si
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FOOD WAVE GREEN COOKBOOK 
Food Wave je projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru Programa za razvojno izobraževanje in 

ozaveščanje (DEAR). Cilj projekta je ozaveščanje o trajnostnih načinih uživanja in pridelave hrane za blaženje 

podnebnih sprememb ter aktiviranje mladih v njihovih okoljih, da bi jim omogočili vplivati na institucionalne 

odločitve, da nas lahko do leta 2030 pripeljejo do trajnostnega globalnega prehranskega sistema. Projekt 

vodi mesto Milano, soizvajajo pa ga ActionAid Italia, ACRA, Mani Tese in 25 projektnih partnerjev v 17 

državah, vključno z Evropskim združenjem za lokalno demokracijo (ALDA). Občina Razkrižje je bila uspešna 

na njihovem razpisu in bo v obdobju med 20. 5. In 20. 11. 2022 izvedla project Green Cookbook, v okviru 

katerega bomo identificirali in oblikovali preproste zelene smernice za zelena gospodinjstva ali t.i. zeleno 

kuharsko knjigo z nasveti o vsestranskosti, preprostosti, uporabnosti in cenovni dostopnosti. Vrednost 

projekta je 5.000,00 EUR, od tega potrjeno sofinanciranje v višini 3.750,00 EUR. 

 

ENFEM – VKLJUČEVANJE RANLJIVIH SKUPIN TUJIH ŽENSK V LOKALNE 

SKUPNOSTI PREKO LOKALNO USMERJENIH STRATEGIJ ZAPOSLJIVOSTI IN 

PODJETNIŠTVA  
 

Občina Razkrižje sodeluje kot slovenski partner v transnacionalnem projektu ENFEM – 

Vključevanje ranljivih skupin tujih žensk v lokalne skupnosti preko lokalno usmerjenih 

strategij zaposljivosti in podjetništva, ki je bil potrjen za sofinanciranje s strani Evropske 

komisije v okviru programa AMIF. 

Ženske, državljanke tretjih držav, so namreč ena najbolj ranljivih skupin prebivalstva v 

Evropski uniji, ki se sooča z veliko diskriminacije in socialno-ekonomske izključenosti. Večina 

njih se trudi najti mesto v izobraževalnem sistemu države gostiteljice in trga dela, kljub 

dejstvu, da imajo morda dragocene spretnosti in znanja, ki bi jih bilo mogoče nadalje razviti, 

da bi ustrezali potrebam lokalnega društva. Skladno z navedenim je projekt ENFEM namenjen 

zagotavljanju priložnosti za ustvarjanje in/ali razvoj lokalnih delovnih mrež v 10 partnerskih 

državah, ki jih sestavljajo lokalni organi, tržni akterji, nevladne organizacije, in ženske. Gre za 

uresničevanje aktivnosti Akcijskega načrta EU za integracijo in vključevanje 2021–2027. 

Takšne mreže, bodo s pristopom od spodaj navzgor razvijale lokalne strategije za olajšanje 

zgodnjega socialno-ekonomskega vključevanja žensk iz tretjih držav prek zaposljivosti in 

podjetnosti ter opolnomočile svoje člane s prenosom znanja in izmenjavo dobrih praks pri 

naslavljanju izzivov vključevanja žensk državljank tretjih držav, v skladu s potrebami lokalne 
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družbe in njenih državljanov, kontekstom in upravnimi strukturami skupnosti. Strategije 

integracije in v obsegu dejavnosti za krepitev zmogljivosti, ki jih predlaga ENFEM, se bodo 

osredotočile na medsebojno sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, lokalnimi oblastmi, 

tržnimi akterji, civilno družbo in državljani. ENFEM bo zagotovil priložnosti za kombinirano 

usposabljanje ciljne skupine in zainteresiranih strani, mreženje, prepoznavnost in zaposlitve 

v lokalnih organizacijah za ženske državljanke tretjih držav. Ta skupina sodelovanja bo 

spodbujala medsebojno razumevanje in spoštovanje, olajšala ozaveščanje in spodbujala 

izmenjavo znanja, veščin in izkušenj, ki temelji na direktivah in praksah, ki jih predlaga 

partnerstvo Urbane Agende EU. 

Neposredna ciljna skupina projekta so tuje državljanke, ki živijo v Evropi, pa tudi na novo 

priseljene ženske. Vključena bodo tudi združenja migrantov in nevladne organizacije ter 

lokalne in regionalne oblasti, nacionalni javni organi, gospodarski in socialni partnerji, 

delodajalci, akterji socialne ekonomije in organizacije civilne družbe. Cilj te dvosmerne 

interakcije med potencialnimi zaposlenimi in delodajalci je zaščititi trajnost vključevanja 

migrantk v sodobni evropski trg dela. 

 

MODEL CAF (COMMON ASSESMENT FRAMEWORK) OZ. SKUPNI OCENJEVALNI 

OKVIR ZA ORGANIZACIJE V JAVNEM SEKTORJU 
 

Skupni ocenjevalni okvir (CAF) je model za celovito upravljanje kakovosti, namenjen samoocenjevanju v 
javnem sektorju, v katerem se je tudi razvil. Model CAF je brezplačen in javno dostopen, organizacijam v 
javnem sektorju pa pomaga izboljševati svoje delovanje. CAF je zasnovan na domnevi, da se odlični rezultati 
delovanja organizacije, državljanov/strank, zaposlenih in družbe dosežejo s strategijo vodenja ter 
načrtovanjem, s pomočjo zaposlenih, prek partnerstev, virov in procesov. Organizacijo hkrati obravnava z 
različnih vidikov oziroma celovito. Prednost uporabe modela CAF je predvsem v tem, da se samoocena izvaja 
z zaposlenimi, ki organizacijo in njeno delovanje (interno in eksterno) najbolje poznajo. Zaposleni z 
medsebojnim usklajevanjem neposredno prepoznajo področja, ki bi jih bilo potrebno izboljšati, hkrati pa 
predlagajo tudi ukrepe, v okviru realnih zmožnosti in sredstev.  
Aktivnosti so del projekta »Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave«, ki ga vodi 

Ministrstvo za javno upravo. Projekt delno financira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada 2014–

2022. Občina Razkrižje v letu 2022 izvaja ponovno samooceno glede na v letu 2020 prejeto priznanje začetnik 

CAF. 
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NACIONALNI IZBOR ZA NAJUSPEŠNEJŠE 

PODEŽELSKO SKUPNOST 
 

Občini Razkrižje je komisija podelila priznanje za izjemne 

dosežke na področju spodbujanja vključujočega in trajnostnega 

razvoja. V oceni je zapisala: »Občina Razkrižje je trdno zasidrana 

v svojo pestro zgodovino, iz katere črpa tako izkušnje kot moč za 

sodobne odločitve in življenje. Odlikuje jo prav dejstvo, da 

zgodovine ne pozablja in da zgodovina ni breme kraja – četudi je 

spomin kdaj težak -  temveč spodbuda za odločna dejanja v 

sedanjosti. 

Identiteta in samozavest prebivalcev Razkrižja temelji na 

njihovem zgodovinskem boju – tako za ohranitev slovenske 

identitete na mejnem območju, kjer so se meje ves čas premikale, kot v osamosvojitveni vojni. Danes jih 

krepijo vsakodnevni uspeh, ki jih dosegajo v sodelovanju in s trdim delom na občinskem in državnem nivoju.« 

»Občina Ljubno v vseh pogledih izpolnjuje geslo natečaja »Gradimo mostove« – rekli bi lahko, da se je 

dolgoletna splavarska tradicija preko krvi neštetih rodov prenesla čez prelomna in zahtevna obdobja do 

današnjih dni – ko znajo graditi mostove in splave iz drugačnih sestavin, ne le iz lesa. Služijo pa podobnim 

namenom kot nekdaj: odpraviti se široko v svet s svojim znanjem in blagom, da bi tam nabrali sredstev in 

novega znanja za preživetje doma.« je zapisala ocenjevalna komisija in občini Ljubno podelila naziv 

najuspešnejše podeželske skupnosti v Sloveniji v letu 2022. 
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6. OBVESTILA OBČINSKE UPRAVE 
OBVESTILO SPREHAJALCEM PSOV 
Obveščamo Vas, da smo v občinsko upravo prejeli večje število pritožb 

zaradi pasjih iztrebkov, ki predstavljajo veliko nadlogo, tako z vidika 

higiene in zdravja, kot tudi estetike. 

Med sprehajanjem psa ste dolžni imeti pri sebi vrečke za odstranitev 

iztrebkov svojega psa ter ustrezen pribor. Pasje iztrebke je treba počistiti in jih 

odložiti v koše za ostale odpadke. 

Naj bodo čista okolica, naša skrbnost in posledično dobra volja vseh krajanov, naš moto za dobro sožitje nas 

vseh še naprej. 

 

VEGETACIJA,  ODSTRANJEVANJE TRAVE OB KOŠNJI,  ČIŠČENJE JAŠKOV 
 

˝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, otežuje izogibanje 

dveh vozil in vožnjo višjim  

vozilom (avtobusom, 

tovornim, komunalnim in 

intervencijskim vozilom) 

 

Zato vas vse občanke in 

občane naprošamo, da poskrbite za obrezovanje vej ob vseh cestah in tudi nad in ob pločnikih, kjer je to 

pomembno predvsem zaradi svetilnosti javne razsvetljave. 

 

Občanke in občane tudi naprošamo, da pokošene trave ne puščate na cesti, muldah in v kanaletah, saj ob 

dežju/nalivu le-ta zamaši vtočne metorne jaške, ki nato povzročijo poplavljanje cest in drugega premoženja.  

V kolikor pri cesti, v vaši bližini, zasledite zamašene rešetke pri vtočnem jašku meteorne vode, vas 

naprošamo, da le-te očistite,  oziroma nas o tem obvestite v upravo občine.  
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7. PRISPEVEK OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA 
 

OSNOVNA ŠOLA JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 
23. 3. 2022, državno tekmovanje iz nemščine, Valentina Ovsenjak je 

prejela zlato priznanje.  

 

28. 3. 2022, Ogled gledališke predstave Kozlovska sodba v Višnji 

gori v Slovenskem narodnem gledališču Celje in ogled knežjega mesta 

Celje in starega gradu Celje 

28. 3. – 1. 4. 2022, plavalni tečaj, 1. in 4. razred. Zahvaljujemo 

se Biotermam Mala Nedelja za en dan brezplačnega kopanja. Zelo 

smo uživali! 

             

 

Predšolski otroci in učenci 3. razreda so plavalni tečaj opravili že februarja 2022. Zahvaljujemo se 

podjetjema Prodajno servisni center Ljutomer d.o.o. in Meso-coop Hanžekovič Veržej d.o.o. za velikodušni 

donaciji. 

 

Marec, april 2022, Angleška bralna značka Bookworm in nemška bralna značka Bücherwurm 
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21. 4. 2022, Zbilje, Šolski ekipni kros 2022 

Najuspešnejša je bila učenka 4. razreda Eva Mulec, ki  si 

je pritekla 3. mesto med deklicami v svoji kategoriji. 

 

 

 

 

20. 4. 2022, naravoslovni dan »Živim zdravo«.  

Razmišljali smo o prijaznosti in hvaležnosti. Po dolgem 

času nam je zapel otroški pevski zbor. Z velikim veseljem smo jim prisluhnili. Za ta dan smo izdelali »kamne 

prijaznosti«, ki smo jih razdelili po občini. Upamo, da ste kakšen »kamen prijaznosti« opazili ali našli in vam 

je narisal nasmeh na obraz.  
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Športno rekreacijski center Ljutomer, 9. 5. 2022, Medobčinsko tekmovanje v atletiki, Zoja Zadravec Vidovič 

je pri metu vorteksa osvojila 1. mesto. 

         

 

21. 5. 2022, državno tekmovanje Logična pošast 

                                    

 

25. 5. 2022, Kulturni dom Gornja Radgona, zaključek 4. 

literarnega natečaja Spominska obeležja pripovedujejo, 

avtorji nagrajenih literarnih prispevkov so: Vito Rob, Matic 

Stolnik in Tadej Veronik. 
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30. 5. – 3. 6. 2022, CŠOD Dom Planica, Športno naravoslovna šola v naravi, 7. r.  

Hvala agenciji PRIPS nepremičnine d.o.o. za donacijo. 

     

 

 

12. 5. 2022, Tehniški dan, sodelovanje z domačim okoljem. Odvijale so se naslednje dejavnosti: 

- Urejanje šolskega vrta na domačiji Žabot na Šafarskem. Postavili smo kompostnik in zbiralnik vode, mizo 

in dve klopi, naredili potke med gredami, pobrusili ograjo. Potrebni material so prispevali Miro Cimerman, 

Leon Anderlič, Darja Đuran, Bernard Makovec, Ciril Zanjkovič. Iskrena hvala. Hvala tudi gospe Ivanki Fortner 

za vse nasvete in pomoč pri vrtnarjenju. Največja zahvala gre družini Žabot, ki nam je dala v uporabo del 

svojega vrta. 

- Obisk Oljarne Zanjkovič na Gibini in Mizarstva Sever na Veščici. Hvala obema družinama za topel sprejem 

in prikaz njihove dejavnosti. 

- Izdelovanje ptičjih krmilnic z novim orodjem, ki smo ga prejeli kot darilo decembra 2021.  
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19. 5. 2022, Zaključna ekskurzija na Dolenjsko, ogled Jurčičeve domačije na Muljavi in muzeja na prostem 

(etnološka zbirka), ogled Krške jame in izvir reke Krke 

      

30. 5. 2022, Ustvarjalna delavnica v Duo Center Veržej 

 

3. 6. 2022, Valeta 

Pri organizaciji nepozabnega slovesa iz osnovne šole so nam z donacijami pomagali: 

BP Blister Pack d.o.o., Ključavničarstvo JDJ Denis Čuk s.p., TEO TEN montaža d.o.o., Usnjarstvo Fišer 

strojenje in dodelava usnja d.o.o., Občina Razkrižje, Monika Zanjkovič s.p., Lekarna Špringer in 

Vinogradništvo Krampač. Iskrena hvala vsem! 
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Več o naših dejavnostih najdete na spletni strani šole, na povezavi: http://www.os-razkrizje.si/ 

 

Vabimo vas na šolsko zaključno prireditev, ki bo potekala v Domu kulture Razkrižje v četrtek, 23. 6. 2022, 

ob 17.00. 

VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 
 

OTROCI VRTCA RAZKRIŽJE NAPISALI PRAVLJICO 

Po novem letu smo se sredinčki podali na lov na medveda. Najprej smo spoznali zgodbo Lov na medveda 
avtorjev M. Rosen in H. Oxenbury. Nato smo jo tudi gibalno uprizorili. 

Otroci so se v zgodbo zelo vživeli, zato smo cel mesec namenili medvedu. Spoznali smo, kakšen je medved, 
kaj je, kje živi, kako se obnaša… V sklopu tematike medveda smo se naučili pesmici Medvedek pleše (J. 
Bitenc) in Medvedek (A. Špan). Dele medveda smo spoznavali in jih preštevali s pomočjo velike kartonske 
sestavljanke. Naš kartonski medved ni imel imena, zato so mu ga dali otroci in ga poimenovali medved 
Janko. Ker medved potrebuje tudi mesto, kjer prezimi zimo, smo mu izdelali brlog. Brlog so otroci medvedu 
naredili tudi v gozdu na Šafarskem, le da je ta bil iz vej in listja. En dan pa so nas v skupini presenetile 
medvedove stopinje. Otroci so jih raziskovali in sklenili smo, da se bomo spet podali na lov, saj je očitno 
medved nekje blizu. Otroci so podali ideje, kaj bi potrebovali za lov in na koncu smo prišli do izdelave 
daljnogleda. Vsak si je naredil svoj daljnogled. Naslednji dan smo se podali na raziskovanje gozda z 
daljnogledi. Po njihovih besedah so skozi daljnogled medveda videli in opazili njegove stopinje tudi na njivi 
zraven gozda. Na koncu projekta smo izdelali tudi načrt lova (po knjigi). Na lov smo povabili tudi starše in 
ostale vrteške otroke. Mogoče bo pa kdo medveda ujel! 

Ker je medved velika žival, smo skupaj poiskali eno, ki je njegovo nasprotje, torej majhna in jo lahko opazimo 
v našem okolju. Izbrali smo si zajca. Priložnost smo imeli, da smo si ogledali živega domačega zajčka. 
Poimenovali smo ga Stanko. O zajčku smo se prav tako naučili kakšen je, kaj je, kje živi… Naučili smo se tudi 
rajalno pesmico Zajček tačico mi daj (ljudska). 

Da smo naredili povezavo obeh tem, smo oba narisali, ju primerjali, klasificirali stvari na ščipalkah (kaj sodi 
h kateremu) in urejali ter nadaljevali zaporedja z zajci in medvedi.  

Rezultat mesečnega projekta pa je knjiga, ki je nastajala kar nekaj časa. Gre za pravljico o medvedu Janku in 
zajcu Stanku. 

Kako smo sploh prišli do ideje, da bi ustvarili knjigo? Otroci imajo zelo radi pravljice in le-te so prisotne v 
njihovem vsakdanu (v jutranjem krogu, pred kosilom, pri počitku). Skupaj smo iskali nekaj, s čimer bi lahko 
našo temo projekta povezali v eno končno celoto oz. kako bi lahko medveda in zajca povezali in kaj bi 
naredili/ustvarili, da bi drugim predstavili, kaj smo cel mesec počeli. In prišli smo do pravljice. In počasi smo 
se lotili dela. 

Najprej smo morali zbrati ideje, kaj se bo sploh v pravljici dogajalo. Otroci sprva niso vedeli, kako začeti, zato 
sva jim vzgojiteljici s podvprašanji pomagali. Tako smo kar hitro ustvarili idejni osnutek dogajanja. Najprej 
so podali ideje, vzgojiteljici pa sva jih sproti zapisovali. Ko smo imeli ideje na papirju, smo morali vse to še 
povezati v celoto. Nato smo morali določiti, kdaj se bo kaj dogajalo, kje, komu se bo kaj zgodilo, kdo kam 
pride, zakaj je bilo tako itn. Ogrodje pravljice je bilo zapisano. 

http://www.os-razkrizje.si/
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Besedilo imamo, kaj pa še rabimo? Ja, ilustracije seveda. Otroci so knjigo ilustrirali sami, od najmlajšega do 
najstarejšega, vsak je prispeval nekaj svoje umetniške žilice. Ilustracije sva nato z vzgojiteljico opremili še z 
urejenim besedilom in nastala je naša čisto prva pravljica Medved Janko in zajec Stanko. 

Vzgojiteljici Veronika Koščak in Zinka Bogdan 

     

 

 

 

SKUPINA MALČKOV 

Smo skupina malčkov, malih nasmejanih obrazov starih od enega do treh let. Z nami se vsakodnevno družita 
še dva malo večja, odrasla obraza. V naši skupini je že od začetka pomladi kar pestro in delovno.  

V sredini meseca marca smo v vrtcu z velikim veseljem sprejeli »Teto pomlad«, takrat smo začeli hoditi v 
gozd, ki mu domačini pravijo Meksika.  Po poti do tja smo prečkali most, pod katerim teče reka Ščavnica. V 
gozdu sta nas vzgojiteljici vzpodbujali, da smo božali drevesa, raziskovali cvetje in trave, poslušali petje ptic… 
Občasno smo videli tudi kakšnega polža. V tem času smo se naučili zapeti in zaplesati pesmico Mali zvonček, 
ki jo še danes radi pojemo, kljub temu, da ni več zvončkov.  

Tudi april je bil kar pester. V začetku tega muhastega, deževnega meseca smo obeležili dan zdravja.  Cel 
teden smo izvajali gibalno minutko, kjer smo se dodobra razgibali in pripravili na dogodivščine, ki so nas 
čakale tekom dneva. Izvedli smo tudi daljši pohod in si pripravili zdrav napitek-smuti. Ob plakatu, ki smo ga 
izdelali sami, smo se naučili, kaj je za naše zdravje dobro in kaj nam lahko škodi.  
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Nato se je pričel velikonočni čas, zato sta nas vzgojiteljici vodili do bližnje kmetije, kjer smo spoznali kokoš in 
petelina. Preko enciklopedije smo podrobneje spoznavali celo kokošjo družino in njene značilnosti. Ker smo 
že kar spretni s prstki, smo naredili trganko in lepljenko »Velikonočni pirh« in namizno dekoracijo-kokoš.  

Ob dnevu Zemlje smo izdelali plakat »Žalosten in vesel planet Zemlja«. Pogovarjali smo se o tem, kako 
moramo skrbeti za naš planet. Vsakič, ko smo šli na sprehod, smo pobirali smeti in jih odlagali v smetnjake. 
Naredili smo simbole za varčevanje z vodo in elektriko ter jih polepili po naši skupini. Uredili smo tudi 
cvetlično gredico na vrtčevskem igrišču. 

Po prvomajskih praznikih se je naši skupini pridružil še en nasmejan obraz, ki je kaj kmalu po svojem prihodu 
začel z nami raziskovati travnik. Vzgojiteljici sta nas vodili do travnika in nam pustili, da smo sami raziskovali 
ta kraj. V vlogi malih detektivov smo našli ogromno najrazličnejšega cvetja, trav in živali, ki smo jih opazovali 
s pomočjo povečevalnega stekla. Seveda je bilo najbolj zabavno delati rove v visoki travi, kjer smo se jima 
večkrat skrili. Iz travniških rastlin, ki smo jih nabrali, smo izdelali čudovite dekoracije. Sedaj pa delamo še 
herbarij.  

Ker pri vzgoji niso pomembni le starši in vzgojitelji, ampak tudi stari starši, smo jih že tradicionalno na ravni 
vrtca povabili na prijetno druženje. Odpravili smo se do prazgodovinske naselbine Gradišče na Gibini, kjer 
so nam člani Turistično narodopisnega društva Razkrižje, prikazali način življenja nekoč.  

Ob dnevu družine smo se s starši odpravili na tradicionalni pohod na Šprinc, kjer smo izvedli igre brez meja 
in se družili ob okusnih razkriških mlincih in prijetni družbi.  

Opazili smo, da so dnevi postajali vedno toplejši, saj nam je bilo večkrat zelo vroče. Ob dnevu sonca smo se 
pogovarjali o tem, da se moramo zaščititi pred močnimi sončnimi žarki in sicer s klobukom na glavi, sončnimi 
očali, namazati s kremo za sončenje, piti veliko vode in se zadrževati v senci. Ker smo pravi mali umetniki in 
radi delamo z barvami, smo z odtiskovanjem dlani naredili sonce in prilepili simbole za zaščito pred močnimi 
sončnimi žarki.  

Prvi teden v juniju sta se naši družbi pridružili še dve deklici, ki ju uvajamo na življenje v vrtcu.         

Vzgojiteljici Barbara Habjanič in Gabrijela Glavač  
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OD SEMENA DO PRIDELKA 

Družina Makovec nam je v letošnjem letu odstopila del svojega vrta. Sredinčki smo se odločili, da bomo 

izpeljali celoletni projekt in raziskali, kako sploh pridelamo zelenjavo. V začetku šolskega leta smo najprej 

pobrali semena iz zelenjave (kumarice, paprika, paradižnik, fižol), jih posušili ter jih shranili v izdelane 

papirnate vrečke. Vrečke so otroci označili (izrezovanje in lepljenje slik zelenjave, risanje) in jih pospravili na 

suho mesto, kjer so počakale do zgodnje pomladi.  

V začetku februarja smo najprej posejali semena paprike v škatle od jajc in si tako naredili sadike. Kasneje 

smo jih presadili v lončke. V začetku marca pa smo posejali še semena paradižnika v lončke. Sadike smo 

pridno zalivali in skrbeli za njih. Ko so dnevi postajali vedno bolj topli, smo jih navajali na zunanje 

temperature. Vsako jutro smo jih odnesli na teraso, zvečer pa nam jih je čistilka odnesla nazaj v igralnico.  

Ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprila, smo na vrtu pripravili gredico. Sadik še takrat nismo posadili, saj 

nam temperature tega niso dopuščale. Smo si pa vrt označili s tablo, ki so jo naredili otroci.  

Proti koncu meseca aprila smo na vrt posadili krompir, ter posejali kumare in baziliko. V prvi polovici maja 

smo posadili še naše sadike (paradižnik in paprika), šalotko, ognjič, solato in sadiko bazilike. Ob sejanju in 

sajenju smo gredico sproti opremili tudi z manjšimi tablami. Tako smo vedeli, kje smo kaj posejali ali posadili. 

Ker smo s tem postali pravi vrtnarji, smo vrt tudi redno obiskovali ter naše rastline zalivali. Iz tedna v teden 

smo opazovali, kako rastejo. Ob tem smo ugotavljali, zakaj katero seme ni vzklilo, katera rastlina rabi oporo 

(kumare - mrežo, paradižnik - „kol”)… 

V sklopu projekta smo izdelali plakat »Pod in nad zemljo«. Naučili smo se dele rastlin (korenina, gomolj, 

čebulica, steblo, list, cvet, plod). Ker smo na vrtu opazili, da nam je nekdo pojedel eno sadiko paprike, smo 

tako pogovor navezali tudi na škodljivce in koristneže na vrtu. Na plakat so otroci ustrezno prilepili škodljivce 

in koristneže, glede na to, kje se nahajajo oz. kje živijo ter jih poimenovali.  Ugotovili smo, da je na vrtu veliko 

koristnežev, zato smo se odločili za izdelavo hotela za žuželke. Otroci so material pridno nosili v vrtec in ko 

smo ga imeli dovolj, smo hotel napolnili ter ga s pomočjo hišnika odpeljali na vrt. Tam smo ga postavili ob 

našo gredico in upamo, da bo kmalu poln. Naučili smo se deklamacijo Žuželčji žur.  

Vrt redno obiskujemo in zanj skrbimo, pulimo plevel, po potrebi zalivamo in upamo, da bomo kmalu pobrali 

zelenjavo, ki smo jo sami pridelali.  

Vzgojiteljici Veronika Koščak in Terezija Bogdan 
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ČEBELJI PLES 

V starejši skupini vrtca Razkrižje imamo v letnem delovnem načrtu načrtovan celoletni projekt:  Čebelica- 

moja prijateljica. Uvod v projekt smo opravili že jeseni, ko smo se gostili s tradicionalnim slovenskim 

zajtrkom in spoznavali pomen čebel za naravo. Naučili smo se peti pesem Čebelar. Tudi v pomladnem času 

nadaljujemo s projektom. Spoznavali bomo čebelje produkte in s pomočjo le-teh izdelali domačo medeno 

kremo za ustnice ter spoznavali surovine za izdelavo domačih krem. 

Znotraj projekta smo pripravili tudi plesno- gibalno točko Čebelji ples, ki smo jo, skupaj z računalnikarjem 

Mitjo, posneli za prireditev Mavrični vrtiljak. V plesu smo prikazali dan čebele delavke. 

Vzgojitelj Andrej Slavič 

VRTEC V NARAVI - TRIJE DNEVI VRTCA MALO DRUGAČE 

Predšolski otroci iz vrtca Razkrižje so se skupaj s prijatelji iz vrtca Stročja vas in Cven odpravili na tridnevno 

bivanje v Dom šolskih in obšolskih dejavnosti Planinka na Pohorju.  

Skrbno so pripravili  kovčke in potolažili starše, da so že veliki in pogumni. 

Prvi dan smo se po namestitvi v sobe in kosilu  v spremstvu vzgojiteljev odpravili na daljši pohod z namenom 

raziskovanja gorskega potočka. Ob poti smo spoznavami različne vrste dreves, živali ter preizkusili svojo 

spretnost v izogibanju koreninam in ciljanju v tarčo. Strma pot nas je vodila tudi do slapa Šumik. Po večerji  

smo se želeli družiti ob tabornem ognju, a nas je pregnal dež. Zadovoljni in utrujeni smo hitro zaspali.  

Drugi dan smo se najprej zjutraj razgibali v naravi,  potem pa je sledilo učenje streljanja z lokom.  
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Po malici  smo  izdelovali rakete, ki smo jih s pomočjo čarovnije spustili v zrak, na koncu dneva pa smo se  

naučili pripraviti še ognjišče, nabirati veje in vejice, žagati drva in  zakuriti ogenj. Ker smo bili uspešni, smo si 

na koncu skuhali čaj in spekli jabolka. Zvečer je sledil še večerni sprehod in ogled okolice. Po dnevu, polnem 

akcije, smo bili že nekoliko utrujeni, a smo pred spanjem še klepetali o dogodivščinah minulega dne. 

Tretje jutro je po jutranji telovadbi in zajtrku sledilo pripravljanje kovčkov, pospravljanje sob in nato  še 

plezanje.  

Kljub mnogim aktivnostim nam je še vedno ostalo dovolj časa za druženje in igro v naravi – fantje so se 

pomerili v nogometnih tekmah, dekleta pa so z veseljem raziskovala pestro življenje na travniku.  

Po kosilu  nas je že pričakal avtobus in nas odpeljal na  Razkrižje, kjer so nas pričakali starši.  

Otroci so z navdušenjem  doživljali  raziskovanje narave, gibanje v drugačnem  okolju, predvsem pa so 

ponosni na pridobljene izkušnje s samostojnostjo. 

Petra Donša, pomočnica ravnateljice vrtca Razkrižje 
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8. KNJIŽNICA IN ČITALNICA RAZKRIŽJE 
 

NA OGLED RAZSTAVA IN STRIP UČENCEV OŠ STROČJA VAS 

SKOZI STRIP … MED NEMCE!!! 
 

Skozi strip … med Nemce! je zbirka krajših stripov, ki so nastali v sodelovanju z umetnikom Izarjem 

Lunačkom. Učenci 9. razreda OŠ Stročja vas so skozi strip kot literarno vrsto usvajali glagole v nemščini ter 

jih uporabljali v povedih. Vse skupaj so s pomočjo umetnika povezali v hudomušen strip, ki povezuje 

nemščino z umetnostjo ter skozi krajše zgodbice v slikah buri domišljijo bralca. Učenci so skozi umetnost 

spoznali, da se lahko nemščino učijo tudi na drugačen način. Zaradi sodelovanja z umetnikom in ustvarjalne 

note, ki jo je vnesel v pouk, se je motivacija za učenje nemščine okrepila, kar se je pokazalo tudi v znanju 

učencev in njihovih odzivih na tovrstne aktivnosti. Strip je nastal v sklopu projekta SKUM (Razvijanje 

sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo). Ob zaključku je bil strip izdan tudi v tiskani obliki 

(Skozi strip … med Nemce!). Strip si lahko izposodite v Knjižnici in čitalnici Razkrižje ter v Splošni knjižnici 

Ljutomer. 

 

Pripravila: Jasna Ivanušič, prof. nemščine in angleščine 

 

                               STROČJA VAS 
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OB OBČINSKEM PRAZNIKU, BREZPLAČNO ENOLETNO ČLANSTVO 
 

 

 

 

 
 

 

 

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, 27. junija 2022 med 14. in 16. uro. 
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Vabimo vas, da se udeležite katerega dogodka v sklopu praznovanj  

24. občinskega praznika Občine Razkrižje. 

V četrtek, 23. junija 2022, ob 17. uri v Domu kulture Razkrižje 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV UČENCEV OSNOVNE 

ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

 

V petek, 24. junija 2022 

• Ob 18. uri, pri Ivanovem izviru SVETA MAŠA ZA DOMOVINO, ki jo bo 

daroval razkriški župnik msgr. Franc Režonja. 

 

• Ob 19. uri, v prireditvenem šotoru Centra Zavirje Razkrižje 

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN  24. 

OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE RAZKRIŽJE. 

 
• Ob 20.30 uri, v Centru Zavirje Razkrižje 

KRESOVANJE OB DNEVU DRŽAVNOSTI 

 

                                                                         V nedeljo, 26. junija 2022 

PROŠČENJE SV. JANEZA KRSTNIKA - IVAJE NA RAZKRIŽJU 
• Ob 7.30 sveta maša 

• Ob 9.00 hrvaška sveta maša in  

• Ob 10.30 glavna romarska sveta maša  

 

Tradicionalna ponudba Turistično narodopisnega društva Razkrižje pri Ivanovem izviru 

 od 8. ure naprej in družabno srečanje v prireditvenem šotoru z Ansamblom Natura. 

 

V soboto, 2. julija 2022, od 9. ure dalje v Centru Zavirje Razkrižje 

ŠPORTAJ RAZKRIŽJE 

• Nogometni turnir v trojicah 

• Otroški program 

• Za jedačo, pijačo in živo glasbo bo poskrbljeno. 

V soboto, 25. junija 2022  

SREČANJE BOLNIKOV IN STAREJŠIH 
• ob 15.00 uri sveta maša v cerkvi in nato pogostitev na župnijskem dvorišču 
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VABLJENI 

NA OSREDNJO PRIREDITEV OB 24. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE 

RAZKRIŽJE Z OBELEŽITVIJO 31-LETNICE  SAMOSTOJNOSTI  

IN ODHODA JLA  IZ TEGA DELA SLOVENIJE 
 

PRIREDITEV BO  

v petek, 24. junija 2022 
in bo potekala po naslednjem programu: 

 
• Ob 18. uri, pri Ivanovem izviru SVETA MAŠA ZA DOMOVINO, ki jo bo daroval razkriški župnik 

msgr. Franc Režonja. 

• Ob 19. uri, v prireditvenem šotoru Centra Zavirje Razkrižje OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 

DNEVU DRŽAVNOSTI IN  24. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE RAZKRIŽJE. 

• Ob 20.30 uri, v Centru Zavirje Razkrižje KRESOVANJE OB DNEVU DRŽAVNOSTI. 

 
Slavnostna govornica na proslavi  bo poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije 

SARA ŽIBRAT.  

Podeljena bodo občinska priznanja ob 24. občinskem prazniku.  
 

V kulturnem programu sodelujejo člani Kulturnega društva Pihalni orkester Ljutomer in učenci 
Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje. 

 
Po prireditvi bo pogostitev za vse udeležence. 


