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NAI. ŽUPANOV UVOD 

 

VESEL BOŽIČ IN VSE DOBRO V LETU 2023 

 

Župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič z upravo in občinskim svetom, želim 

vsem ljudem,  da v času, ki ga živimo, svoja dejanja v odnosu do drugih ljudi, 

oplemenitimo z več razumevanja, strpnosti in tolerance v naši različnosti. 

Naj nam pri tem bo v oporo sveta noč – rojstvo, božič, naj nas praznik -  dan 

samostojnosti in enotnosti spomni, kako smo kljub težkim časom znali 

stopiti skupaj. Naj bo slovo od starega in pozdrav novemu letu naravnano k 

optimističnemu pričakovanju boljšega, lepšega. »Podajmo danes si roke, naj 

vso sovraštvo mimo gre…«, govori ena od razkriških ljudskih pesmi. 

Hkrati pa vas po dveh letih ponovno vabim na predstavo Božična noč pri 

Ivanovem izviru na Razkrižju: 

- na sveti večer, v soboto, 24. decembra, ob 19. uri in 

- v soboto, 7. januarja, ob 18. uri. 
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1. Leto 2022, leto volitev 
Leto 2022 je med drugim bilo tudi leto volitev, poslancev v Državni zbor, predsednika države, volitev v 

Državni svet, lokalne volitve in trije referendumi.  

Glede lokalnih volitev bi se želel zahvaliti vsem, ki so bili pripravljeni kandidirati, tudi tistim, ki niso bili 

izvoljeni. Kajti ni se lahko odločiti, da se boš dal na pladenj, da o tebi odločijo volivke in volivci. Potrebna 

sta korajža in pogum. Kljub temu, da sem pričakoval protikandidata, ga že na drugih zaporednih volitvah 

nisem imel, čeprav sem na to bil pripravljen. Vsak polnoletni občan ima pravico kandidirati, a ko do tega 

pride, odločitev o tem ni enostavna.  To tudi pri meni ni lahko in samo zaradi tega, ker sem dobil veliko 

predhodno podporo s podpisi občank in občanov, ki so me predlagali, da še enkrat kandidiram, sem se 

odločil. A pogoj je bil še eden, da bo skupaj z menoj pripravljena za članice in člane občinskega sveta 

kandidirati ekipa uglednih in izobraženih ljudi, ki prihajajo  iz vsake izmed naših vasi in jim je v interesu 

samo to, da bi skupaj s svojimi soobčani, županom in upravo občine, uresničili zastavljena cilje. 

Poudariti želim, da je vsaj tako pomembno, ali pa še bolj kot to, kdo je v neki občini župan, kdo so izvoljeni 

ljudje v občinski svet. Kajti občinski svet je tisti, ki sprejema vse pomembne odločitve, župan je samo 

predlagatelj  in izvrševalec sprejetih odločitev.  

K sodelovanju vabim tudi vse tiste, ki niso bili izvoljeni pa bi želeli sodelovati in tudi vse druge ljudi v 

občini, ki bi želeli prispevati k uresničitvi zastavljenih nalog v občini. Nismo velika občina in je dragoceno 

sodelovanje predvsem vseh tistih, ki razpolagajo z določenimi znanji, da nam lahko pomagajo.  

Ne smemo pa pozabiti, da je poleg župana,  občinskega sveta in drugih delovnih teles v občini, velikega 

pomena tudi uprava občine, ki  mora biti delovna, strokovno podkovana in učinkovita. To je pomembno 

toliko bolj, ker gre za majhno število zaposlenih in je za uresničitev zastavljenih nalog treba trdo delati.  

 

 

2. Prva redna – konstitutivna seja novoizvoljenega občinskega sveta Občine 

Razkrižje 
Prav je, da vam izvoljene članice in člane občinskega sveta še enkrat predstavim, kajti to so za naslednja 

štiri leta vaši predstavniki, na njih se lahko obračate s predlogi, pobudami in tudi pripombami. 
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Župan, skupaj z občinskim svetom in vsemi vami, ki ste vabljeni k sodelovanju, bomo storili vse kar je v 

naši moči, da bi življenje vsem nam, tukaj ob državni meji, ki takšna kot je bila minulih 30 let, več ne bo. 

Prvo redno – konstitutivno sejo smo opravili natanko na obletnico ustanovne seje, ta ja bila 12. 12. 1998, 

in 12. 12. 2022 je bila prva redna – konstitutivna seja občinskega sveta naslednjega mandata, ki se je 

začela in zaključila s krajšim kulturnim programom. Na seji je bila večina članov prvega občinskega sveta, 

tudi zadnjega in veliko gostov, od predstavnikov društev, zavodov in podjetij katerih je občina 

ustanoviteljica.  

V tem duhu sem kot župan izrekel zaprisego, ki se glasi: 
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3. Takoj po potrditvi mandatov in prvi – konstitutivni seji že tudi prva izredna 

seja občinskega sveta 
Poleg prve redne – konstitutivne seje pa je takoj bila opravljena 1. izredna seja na kateri je bila razprava 

in sprejete pomembne odločitve, povezane z bankomatom, kjer se stvari zaenkrat kljub vsemu dobro 

odvijajo ter podpisan Sporazuma med Občino Štrigova in Občino Razkrižje o skupni ureditvi obmejnih 

javnih poti. Občini bosta v tistih delih, kjer se državna meja in javne občinske ceste prepletajo, reševali 

sporazumno, ker državi še vedno državne meje nimata določene. Namen tega sporazuma je, da pri 

urejanju obmejnih cest, ne bi prišlo do zastoja, ker  meja med državama, kot rečeno še vedno ni določena.   
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4. V nadaljevanju o pomembnejših dogodkih in aktivnostih v drugi polovici 

leta 2022 

Namenoma pred lokalnimi volitvami nismo izdali pričujočega glasila – Razkriška križpotja, kar bi za koga 

bilo sporno. Odločili smo se, da vam, spoštovane občanke in občani, to kar se je dogajalo v drugi polovici 

leta 2022, sporočimo po volitvah. Škoda bi bila, če bi vsi ti dogodki, v koliko ne bi bili zabeleženi, šli v 

pozabo. Želim vam prijetno branje, da preživite lepe praznične dni in se tudi katere od prireditev ali 

aktivnosti udeležite. 

                                                                                                                          Stanko Ivanušič, župan 

II.  POVABILO NA DOGODKE IN DRUGO 

 

Center za socialno delo 

Pomurje, Enota Ljutomer skupaj s prostovoljci in ob podpori 

Občine Razkrižje pripravlja srečanja za starejše občane, vsak tretji 

četrtek v mesecu, v Knjižnici in čitalnici Razkrižje, od 09.00 – 

11.00. Naslednje srečanje bo v četrtek, 19. januarja 2023. 

Vabljeni! 
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Bralna značka za odrasle v Knjižnici in čitalnici 
Razkrižje 2022/2023 

Projekt poteka od 15. oktobra 2022 do 16. aprila 2023.                                                                                                         
Obrazec zloženke lahko poiščete v Knjižnici in čitalnici Razkrižje ali na 
spletni strani Občine Razkrižje.  

Seznam knjig: 1. Dahl, R.: Takšen kot ti, 2. Flisar, E.: Moje kraljestvo umira, 3. Foulds, A.: Blodnjak, 4. 
Gavras, G.: Feuer frei, 5. Hawkins, P.: Pod gladino, 6. Kremenšek, K. M.: Tujci,  7. Likar, M.: 
Pripovedovalec, 8. Makarovič, S.: Luciferka, 9. Mazzantini, M.: Sijaj, 10. Morris, H.: Zgodba upanj, 11. 
Morrison, T.: Bog pomagaj otroku, 12. Ohanesian, A.: Orhanova dediščina, 13. Stanišić, S.: Čigav si. 

 

III. POMEMBNEJŠE AKTIVNOSTI 

1. Delovno srečanje za sodelovanje v 5-državnem biosfernem območju 
12. julija, je bilo zelo kooperativno in koristno delovno srečanje v zvezi  s sodelovanjem deležnikov v  5-

državnem biosfernem območju Mura – Drava – Donava. Sodelavkam in sodelavcem na projektu Varstva 

in obnove ekološke povezanosti rečnega koridorja Mura – Drava – Donava z medsektorskega 

sodelovanja – lifelineMDD, smo predstavili interese in načrte obmejne in obmurske Občine Razkrižje. 

Kljub temu, da z nekaterimi aktivnostmi iz projekta Natura Mura v Občini Razkrižje nismo bili zadovoljni 

pa se nam v prihodnje, na omenjenem področju, na meddržavnem sodelovanju, obeta tvornejše 

sodelovanje. Predvsem je pričakovati več posluha za  interese lokalnega prebivalstva, ki živi z rekami in 

njihovim porečjem, neguje kulturne in naravne znamenitosti, ki plemeniti bregove rek in ohranja živ stik 

z naravo. 
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2. 13. julija je ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., županu, 

sodelavkam uprave in zunanjim sodelavcem, predstavila idejno zasnovo za 

nadgradnjo in prenovo Zdravstvene postaje Razkrižje 
Ker je na zgradbi ZP Razkrižje v vsakem primeru potrebno zamenjati strešno kritino, kajti sedanja je 

azbestna, je Občina Razkrižje naročila idejno zasnovo za notranjo prenovo obstoječega dela prostorov 

ter nadgradnjo, vse za potrebe zdravstvene dejavnosti - v spodnjih prostorih za potrebe družinske 

medicine in v zgornjih prostorih za potrebe zobozdravstva v najširšem smislu.   

          
 

3. Ustvarjanje priložnosti za mlade družine 
V ponedeljek, 18. julija, je v razkriški knjižnici in čitalnici, bila predstavitev OPPN (Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta) za stanovanjsko cono Šafarsko I. Ob korektni razpravi in pridobitvi 

potrebnih informacij, je večina lastnikov izrazila pripravljenost za odprodajo zemljišč, nekateri pa bi šli 

v zamenjavo. Predlog OPPN se bo v nadaljnjih postopkih še dopolnjeval. Gre za ustvarjanje možnosti, 

predvsem za mlade družine, da poselijo ta lepi, miren kraj. 
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4. 8. septembra ob 10. uri je pri bankomatu na Šafarskem, ki je v lasti NLB 

d.d., potekal protestni shod  
Shod je potekal pred edinim bankomatom v občini, ki je nameščen v zgradbi MARKET S na Šafarskem, 
št. 45. S shodom smo želeli povedati, da želimo živeti v takšni državi, kjer s strani pomembnih ustanov, 
slovenskemu obrobju ne bodo samo jemali in ga odrivali ampak, da se ljudem omogoči dostop do 
tovrstne bančne storitve. NLB d.d. je odpovedala pogodbeno razmerje lastniku zgradbe. Zavračamo 
zahtevo NLB, da lokalna skupnost pokriva stroške obratovanja bankomata. Že 8. avgusta nas je obiskal 
predstavnik NLB in dal jasno vedeti, če v občini želimo bankomat ohraniti, da mora občina pokriti del 
stroškov za delovanja bankomata. NLB-ju smo poslali tudi peticijo s podpisi občanov in drugih, ki so proti 
ukinitvi bankomata. Zahtevali pa smo tudi, da NLB odpravi vse pomanjkljivosti bankomata.  
O tej problematiki je  OBČINSKI SVET razpravljal na 22. redni seji, 2. septembra 2022 in soglasno zavrnil 

namero NLB, da odstrani edini bankomat.  
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O tej problematiki je razpravljal Občinski svet Občine Razkrižje na svoji 1. izredni seji 12. decembra 2022. 

Pred tem je bil na predsednika uprave NLB, naslovljen obsežni dopis z razlago, kaj za prebivalce obmejne 

občine pomeni bankomat. Zelo nas je razveselil hiter odgovor NLB, ki bo eno leto spremljala promet na 

bankomatu in v kolikor bo na njem zadosti prometa, ga tudi ohranila. Hkrati pa je NLB ponudila mesečno 

usposabljanje prebivalcev o  različnih oblikah bančnega poslovanja. 

 

Plačilo položnic na bankomatu - spodbuda za uporabo bankomata 

Storitev plačila položnice (univerzalni plačilni nalog - UPN) na bankomatu deluje. Je pa storitev zaenkrat 

na voljo le komitentom NLB d.d., in je med tovrstnimi storitvami plačila najugodnejša.     

Postopek poteka avtomatično, je zelo enostaven, plačilo je izvedeno takoj, le sledite navodilom na 
zaslonu: 

• vstavite kartico osebnega računa (NLB BA 
Maestro/debetna Mastercard), 

• na ekranu izberite storitev "Plačilo položnice (UPN)", 
• vstavite ali približajte UPN brez talona (oddaljeno cca 

20 cm, kjer je nalepka), 
• preverite in potrdite znesek plačila, 
• vzemite UPN in potrdilo o plačilu, 
• vstavite naslednji UPN in ponovite vse nadaljnje korake, 
• ob zaključku ne pozabite vzeti kartice iz bankomata. 

www.nlb.si 

Vabimo vas, da v čim večji meri koristite vse možne storitve bankomata v občini.  

Tudi tisti, ki opravljate delo ali še šolate v drugih krajih ter poslujete z elektronskim ali mobilnim 

bančništvom, koristite storitve bankomata v domačem kraju; saj bomo tako skupaj omogočili dostop do 

gotovine predvsem starejšim, ki so vajeni poslovanja izključno s fizičnim denarjem.  

 

5. Ureditev obmejnih cest 
V septembru sta se srečala župana občin Razkrižje (SLO) in Štrigova (HRV). Tema pogovora je bila 

priprava medobčinskega sporazuma za ureditev obmejnih javnih poti. Za tem sta oba občinska sveta 

http://www.nlb.si/
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sporazum tudi soglasno potrdila. Župana obeh občin sta s tem dobila pooblastila, da sta dne 12. 

decembra 2022, sporazum tudi podpisala.  

   
           Priprava sporazuma v septembru.                                           Podpis sporazuma v decembru. 

 

 

6. Na Direkciji RS za vode, katere sedež je v Celju, je dne 6.9. bil pomemben 

operativni sestanek za izvedbo projekta ureditve visokovodnih nasipov ob 

Muri 
Z vodstvom direkcije smo se sestali predstavniki nosilnih občin: Razkrižje, Ljutomer, Črenšovci, Tišina in 

Radenci. Pogovor je potekal o tem kako do kratkega roka izdelati projektno dokumentacijo in v 

nekaterih občinah pridobiti veliko število majhnih parcel. 

 
 

7. Visokovodni nasipi - podpis pomembne pogodbe za realizacijo dolgo 

pričakovanih visokovodnih nasipov tudi na razkriškem delu reke Mure 
Po podpisu Sporazuma med Direkcijo RS za vode, 3. marca letos, je v ponedeljek, 26. septembra 2022 v 
poročno sejni sobi Občine Razkrižje bila podpisana POGODBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE IzN (izvedbenega načrta) IN PRIDOBITEV SOGLASIJ ZA OBJEKT: DOGRADITEV IN 
NADVIŠANJE VISOKOVODNIH NASIPOV NA OBMOČJU OBČINE RAZKRIŽJE. 
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Pogodba je bila podpisana med Občino Razkrižje in izbrano projektantsko organizacijo IS PROJEKT, 
PROJEKTIRANJE IN UREJANJE VODA, d.o.o LJUBLJANA v imenju katere je pogodbo podpisala direktorica, 
mag. Sonja Šiško Novak. 
Podpisu pogodbe je med drugimi prisostvoval tudi predstavnik Direkcije RS za vode – sektor območja 
Mure, g. Anton Kustec ter nekateri od podizvajalcev. Glede na pomembnost pogodbe je dogodek 
spremljalo tudi nekaj lokalnih medijev.  
V svojem uvodu je župan poudaril pomen podpisa te pogodbe, ker prav v Občini Razkrižje visokovodne 
nasipe ob Muri najbolj potrebujemo, saj jih na določenih mestih sploh ni. Ker so nasipi pretežno zgrajeni 
tako na levem, kot gorvodno na desnem bregu, to povzroča veliko visokovodno obremenjenost 
razkriškega območja, še zlasti zaradi sotočja Ščavnice in Mure. Zato bo z nasipom povezan tudi najbolj 
obremenjen ščavniški del nasipa, s tem pa poplavno zavarovan spodnji del Razkrižja in Veščice ter naš 
razkriški nastajajoči Športni center Zavirje, ki je edini v tej obmejni občini. S tem pa bodo odpadle 
številne težave v pridobivanju različnih dovoljenj, tudi pri gradnji nekaterih objektov na tem širšem 
območju. 
Zato smo se izvedbe tega projekta lotili z veliko zagnanostjo in že po podpisu Sporazuma z Direkcijo RS 
za vode aktivirali prebivalce, ki živijo na ogroženem območju in tudi ustanove, ki bodo v postopkih 
sodelovale, zlasti strokovne sodelavce UE Ljutomer, ki bodo sodelovali pri izdaji gradbenih dovoljenj.  
Župan je poudaril veliko odgovornost občine, ki v tem začetnem obdobju mora pokriti stroške izdelave 
projektne dokumentacije, katere vrednost znaša 252.198,40 EUR in pridobiti tudi vsa potrebna 
zemljišča. Rok za izvedbo vseh nalog, vključno s pridobitvijo vseh dovoljenj pa je do 30. 6. 2023 (velja za 
vse obmurske občine enako). V kolikor kateri od občin te naloge ne bi uspelo do roka uresničiti ne bo 
upravičena do vračila sredstev države in tudi investicija se v tem primeru ne bi izvajala.  
Vrednost celotne investicije, samo na območju Občine Razkrižje, je po podpisanem sporazumu z DRSV, 
ocenjena na 3 mio EUR. Sredstva pa so zagotovljena iz evropskih sredstev IZ NAČRTA ZA OKREVANJE IN 
ODPORNOST NA RAZVOJNEM PODROČJU ZELENI PREHOD – ČISTO IN VARNO OKOLJE (C1 K3) – krepitev 
preventive za dvig protipoplavne varnosti .  
SODELOVANJE VSEH OBČANOV, ZLASTI LASTNIKOV GOZDNIH PARCEL JE V TEJ FAZI IZJEMNEGA POMENA 
IN VERJAMEMO, DA BOMO SKUPAJ USPELI. 
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8. V Občini Razkrižje smo nabavili sodoben traktor namenjen za vrsto 

komunalnih potreb s pripadajočimi priključki 
Občina ni samo pisarna in delo v njej, ni samo občinski svet in župan, občina je predvsem teritorij – 
območje, na katerem je potrebno marsikaj postoriti. Veliko količino manjših, vsakdanjih stvari lahko 
postorimo sami, vendar za to moramo imeti usposobljene sodelavce – zaposlene in tudi ustrezno 
opremo. Na podlagi izkušenj, kaj najbolj potrebujemo, smo se odločili, da nabavimo manjši, a zelo 
zmogljiv traktor za vrsto komunalnih opravil. S traktorjem znamke JOHN DEERE, smo nabavili še snežni 
plug, nakladalec, mulčer in posipalnik. V prihodnje pa nameravamo nabaviti še nekaj priključkov. Ob 
nabavi je dobavitelj izvedel tudi praktično usposabljanje, kajti z nabavljenimi priključki in novim 
traktorjem je treba znati ravnati. Traktor s priključki je delno financiran v okviru LAS Prlekije, projekta 
Eko Zdrava Tržnica iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pretežno pa iz lastnih sredstev 
občine. Izbrani dobavitelj je bilo podjetje Agroremont d.o.o. Nekaj utrinkov iz prevzema in praktičnega 
usposabljanja, ki je bilo 6. 10. 2022. 
 

       

 

9. Tudi letos smo nadaljevali z obnovo občinskih javih cest, povezanih s 
šengensko mejo, v zaključni fazi je sprejemanje dokumentacije za arbitražne 
ceste, začela se je gradnja mostu čez Ščavnico na gornjem delu Veščice 

Najprej je bila uvedba v delo na občinskih javnih cestah, s predstavniki izvajalca, nadzornega inženirja 
in občine. Gre za posebna sredstva države, ki se obmejnim občinam dodelijo po sklepu vlade, deloma 
pa tudi iz lastnih sredstev občine. Nadaljevali smo z obnovo ceste Veščica do odcepa Šprinc, 
nadaljevanje ceste od domačije Ohman do Mihorič ter odcep Sovič na Šafarskem in odcep Zanjkovič, 
Razkrižje.  Urejena je  varna pešpot, ki je hkrati tudi tekaška pot za potrebe osnovne šole, po bližnjici do 
Centra Zavirje.  

Hkrati  je v zaključni fazi usklajevanje  dokumentacije za t.i. arbitražne ceste.  

Poteka pa tudi že nekaj časa načrtovana gradnja mostu ob obstoječem in dotrajanem mostu  čez 
Ščavnico na gornjem delu Veščice. Promet v času gradnje poteka po začasnem mostu.  Nosilni steber 
dosedanjega mostu je bil praktično brez pravega temelja. Zato je most potrebno zgraditi na novo. 
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Glede na razpoložljiva sredstva po sklepu Vlade Republike Slovenije št. 57101-2/2021/14, z dne 13. 4. 

2022, ki so za občino bila določena v višini 101.202,20 EUR, in so namenjena za povračilo stroškov 

občinam na zunanji schengenski meji, zaradi povečanja nadzora državne meje in številnih nedovoljenih 

prehodov državne meje, smo v letu 2022 izvedli sanacije nekaterih odsekov občinskih javnih poti in 

ureditev nove javne razsvetljave. 

SANACIJA OJP 724904, VEŠČICA – ŠPRINC - MEJA S HRVAŠKO, delno (od križišča proti 
Krampaču do križišča za Globoko pri Pergarju),  v dolžini cca 330  metrov  (od km 0 + 
375 do km 0 + 705). 

  
 
ASFALTIRANJE OJP 724801, ŠAFARSKO - HŠ 28/A, delno (odcep Sovič), v dolžini 60 m (od 
km 0 + 332 do km 0 + 392). 
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ASFALTIRANJE OJP 724853,  ŠAFARSKO - NAPREJ OD HŠ 39,  v dolžini 90 m (od km 0 + 
000 do km 0 + 090). 

  
 
ASFALTIRANJE OJP 724762,  RAZKRIŽJE – HŠ 20/C, delno, v dolžini 30 m (od km 0 + 006 
do km 0 + 036). 

  
 
SANACIJA  (troplastna protiprašna prevleka) OJP 724862, ZAVIRJE – TKŠC, delno, v 
dolžini 255 m, (od km 0 + 030 do km 0 +  285). 

  
 

10. Gozdna  cesta - javna pot Veščica 

Na podlagi večletnih priprav, je v letošnjem letu bila na Veščici za domačijo Pergar-Žibek po zemljiščih v 

lasti občine, urejena nova dostopna pot do gozdnih in kmetijskih površin na tem območju. Trenutna pot 

za vse potrebe in vsa vozila je potekala med stanovanjskimi in gospodarskimi poslopji in je kot taka med 
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drugim tudi zaradi pomanjkanja zadostne širine cestnega priključka za večjo kmetijsko mehanizacijo, 

bila neustrezna.  

Nova gramozirana dostopna pot bo določen čas imela funkcijo gozdne ceste, v prihodnje pa bo formalno 

še v razširjeni uporabi, kot občinska kategorizirana javna pot.  

Dosedanja pot je zaenkrat predvidena za dostop do  stanovanjskih objektov hišnih številk Veščica 44 in 

45. 

               

 
11. Župani slovenskih občin ob hrvaški meji so se v Ljubljani srečali z 
ministrico za notranje zadeve RS, mag. Tatjano Bobnar in najožjimi sodelavci 
Sestanek je potekal 9. novembra 2022, namenjen je bil problematiki migracij, o delu policije za 
preprečevanje nezakonitih prehodov čez mejo in zagotavljanju varnosti. Govora je bilo tudi o konkretni 
pomoči države občinam ob meji tam, kjer so povečane aktivnosti policije in vojske pri varovanju meje, 
čemur pravno podlago daje Zakon o nadzoru državne meje.  V imenu Občine Razkrižje je župan prenesel 
nekatera odprta vprašanja, za katera so ga prosili posamezni občani živeči ob meji, tudi o tem, da smo 
v občini zainteresirani, da nam država odstopi panelno ograjo, ki jo iz meje namerava odstraniti.  
Sodelavcem MNZ-ja je župan predal tudi pisno dokumentacijo. Zagotovljeno mu je bilo,  da se bodo 
problematiki posvetili in nas o tem obveščali. 
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12. Ureditev križišča Razkrižje ter regionalne ceste Razkrižje 
Dne 31. 8. 2022 je na sedežu Direkcije RS za 

infrastrukturo potekala recenzijska razprava za 

projektno dokumentacijo: Ureditev križišča v 

Razkrižju in ureditve ceste R3-726/1322 od 

križišča do km 5+460, katere smo se udeležili tudi 

predstavniki občine. Namen tovrstnih razprav je 

podaja pripomb in dopolnitev projektantu s 

strani rezencetov. Projektanti so morali popraviti 

projektno dokumentacijo v skladu s pripombami odgovornih recenzentov in sklepi recenzijske komisije 

oz. nanje ustrezno odgovoriti do konca novembra 2022. 

 

13. Predstavitev in uskladitev investicijskih vlaganj v elektro omrežje 
9. 9. 2022 je Elektro Maribor d.d. za vse lokalne skupnosti, ki spadajo pod to območje organiziral 

predstavitev njihovih distribucijskih načrtov investicijskih vlaganj v obdobju 2023-2030. Predstavitve 

smo se udeležili tudi predstavniki Občine Razkrižje. 

Za podrobnejšo razpravo je v sled te predstavitve, dne 29. 9. 2022 na sedežu Elektra Maribor d.d., OE 

Gornja Radgona bil organiziran sestanek med direktorjem OE Gornja Radgona s sodelavci in županom 

Občine Razkrižje  glede konkretnih potreb občine tekom predvidenih investicij v cestno infrastrukturo 

ter potreb občanov po povečani moči električne energije za potrebe priklopa na sončne elektrarne. 

  
 

14. Javna razsvetljava na delu JP 724904  Veščica – Šprinc- meja s Hrvaško, 

ter na JP 724891 Veščica- Šprinc 
Participativni proračun 2022 

Na delu odseka občinske javne poti JP 724891 Veščica-Kopriva-

Šprinc je okviru participativnega proračuna za leto 2022 (občani 

podajo predlog, da se uredi določen projekt) bila na pobudo 

občanov v vasi Kopriva urejena  nova javna razsvetljava, 

natančneje štiri svetilke, tri na kovinskih kandelabrih ter ena na 

lesenem drogu.  
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IV. PREGLED DOGAJANJA V ČASU OD JUNIJA DO DECEMBRA 

2022 
Predhodni informator smo izdali v času pred občinskim praznikom, v mesecu juniju. V tem času se je 

zgodilo precej dogodkov in drugih aktivnosti, katere v kratkem povzemamo. 

 

1. Župan se je udeležil slavnostne akademije ob 150 letnici PGD Ljutomer 

                    

2. Tradicionalna sveta maša za domovino pri Ivanovem izviru, ki jo je daroval 

razkriški župnik msgr. Franc Režonja je potekala v petek 24. junija 2022 v sklopu občinskega praznika.   

              

      

 

3. Osrednja slovesnost ob 24. občinskem prazniku Občine Razkrižje in 

dnevu  državnosti 
Prireditev, ki je potekala takoj po sveti maši za domovino, je lepo popestril Pihalni orkester Ljutomer, 

praporščaki in člani veteranskih in častniškega združenja. Program z zbranimi spomini osamosvojitvene 

vojne so lepo predstavili učenke in učenci OŠ  Razkrižje. Župan Stanko Ivanušič je v svojem nagovoru 
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povzel najpomembnejše dogajanje od prejšnjega praznika. Slavnostna govornica pa je bila poslanka v 

Državnem zboru RS Sara Žibrat,  izvoljena v volilnem okraju Ljutomer, kamor spada tudi Občina 

Razkrižje. 

Podeljena so bil  županova in občinska priznanja ter zahvalna listina. Županova priznanja za ohranjanje 

kulinarične posebnosti razkriški mlinci so prejele: Marija Puklavec, Irena Makovec, Cecilija Srša, Anica 

Ivezič, Nevenka Žibek, Anica Rozmarič, Sonja Žižek in Marija Filipič, hkrati pa pozvale mlade, da se jim 

pridružijo, kajti le tako bo ta tradicija ohranjena. Zahvalno listino za aktivno vključevanje v družbeno 

življenje občine skozi daljše obdobje, še posebej v okviru TND in ŠD Razkrižje, je prejela Zinka Stojko. 

Občinsko priznanje kot dolgoletna voditeljica Župnijske Karitas Razkrižje, kot velika humanistka, 

prostovoljka in oseba s čutom do sočloveka je prejela Alenka Copot. Občinsko priznanje za več kot 30-

letno angažirano delo operativnega gasilca v PGD Razkrižje in dolgoletno vodenje gasilske enote ter 

vključevanju v družbeno življenje občine, je prejel Stanislav Zemljič.  

Po pogostitvi vseh zbranih je poslanka Sara Žibrat prižgala 32. kres v počastitev rojstva samostojne 

države Slovenije.  
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4. Proščenje na Razkrižju - Ivaje 
Zaznamovala ga je gesta dveh sosednjih duhovnikov, razkriškega župnika župnije Sv.  Janeza Nepomuka, 

msgr. Franca Režonje in župnika sosednje, hrvaške župnije Sv. Magdalene Štrigova, dr. Kristijana Kuharja, 

ki sta skupaj stopila pred oltar in pozvala vernike k sodelovanju in dobrim medsebojnim odnosom ter 

najavila več skupnih druženj tudi v prihodnje  

Po svetih mašah je bilo kar nekaj priložnosti za druženje, tudi s tradicionalno ponudbo pri Ivanovem 

izviru in Centru Zavirje z živo glasbo skupine Natura. Del ponudbe je bilo tudi ob bližnjem lokalu Smole 

bar. Zelo lepo pa se je na svoji stojnici  predstavil turistični krožek OŠ Razkrižje. 

   

     

 

5. Prireditev, ki združuje mlado in staro – Športaj Razkrižje, je odlično 

uspela 
Prireditev se je odvijala v soboto 2. julija 2022 v Centru Zavirje v organizaciji ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
RAZKRIŽJE. Osnovni del prireditve je bil nogometni turnir v trojicah, ob spremljajočem programu za 
najmlajše in napihljivih igral, dobri gostinski ponudbi ter živi glasbi skupine NOVA ŠTIMA. 
Gost prireditve, ki je podeljeval nagrade za prva tri mesta in prehodni pokal, je bil odličen Murin 
nogometaš Luka Bobičanec. Turnirja se je udeležilo 12 ekip. Prvo mesto in prehodni pokal je osvojila 
ekipa sponzorja EMILA KODBE – KUČA ZA ODMOR, drugo  mesto je osvojila ekipa ARKO LJUTOMER, 
tretje mesto je osvojila ekipa sponzorja ROBERTA SMOLKOVIČA – SMOLE BAR RAZKRIŽJE. 



 

 

22 

 

      

 

 
6. Počitniška delavnica “3 hiške za 3 prašičke” 
V petek 8. 7. 2022 je bila v centru Zavirje izvedena počitniška delavnica “3 hiške za 3 prašičke”. 
Delavnice se je udeležilo 13 otrok, sodelovali so tudi malo starejši. Z zanimanjem so si jo ogledali tudi 
mimoidoči, ki so prišli k Ivanovem izviru po vodo. Na delavnici so prisotni najprej prisluhnili pravljici 3 
prašički po zapisu Anje Štefan ter prisluhnili pesmici. Nato so otroci sami z lokalnimi materiali, slamo, 
šibjem in glino izdelovali hišice in glinene prašičke. Pokazali so veliko ustvarjalnosti in spretnosti in 
nastale so neverjetne mojstrovine, kar je razvidno tudi na slikah. Skupaj smo preživeli en počitniški dan 
malo drugače, se pri tem zabavali in naučili nekaj novega. 
 
Delavnico je v okviru projekta URBACT: Platforma za NVO organizirala Zasebna ambulanta družinske 
medicine dr. Davorina Kolarića v sodelovanju z Občino Razkrižje. 
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7. Druženje zaposlenih ljutomerskega podjetja Murales in razkriških 
občanov - veteranov 
8. julija 2022  so se že dvanajstič družili zaposleni ljutomerskega podjetja Murales in razkriških občanov 
– veteranov. 
 Vsako leto se zberejo rekreativni igralci nogometa tega ljutomerskega podjetja in na drugi strani 

razkriški domačini, ki tudi radi igrajo nogomet. Gre za zares prijetna druženja, ki ljudi povezujejo, hkrati 

pa pomenijo sprostitev po vsakdanjih obveznostih. 

         

 

8. Srečanje Medobčinskega društva invalidov Ljutomer na Razkrižju 
Srečanje je potekalo 14. julija v velikem šotoru v Centru Zavirje. Ob uvodnem pozdravu, predsednice 

društva, ge. Mirjane Jerič, je zbrane nagovoril tudi župan Stank Ivanušič ter v kratkem opisal glavne 

poudarke dela in življenja obmejne občine Razkrižje. Kljub temu, da člani prihajajo iz občin Ljutomer, 

Križevci, Veržej in Razkrižje, se večina med seboj pozna. To so ljudje,  ki so vsak v svojem življenju šli skozi 

neko življenjsko preizkušnjo,  tudi težko, a kljub vsemu zrejo optimistično na svet. Znajo izkoristiti vsak 

trenutek življenja, da si ga napravijo lepšega.  

  
 

9. 24. prireditev pod skupnim naslovom »Pozdrav jeseni« odlično uspela  
Praznik Marijinega vnebovzetja je eden od največjih krščanskih praznikov, ki ga na poseben način 
obeležujemo tudi v majhnih vinorodnih vasicah občine in župnije Razkrižje, na stičišču dveh gričev, 
Šprinca in Koprive in dveh sosednjih narodov, Slovenije in Hrvaške.  
Zadnji dve leti iz znanih razlogov, prireditve žal nismo mogli organizirati, zato pa je toliko bolj bilo 
slovesno ob letošnjem prazniku. 
Posebnost tega praznika, tik ob meji s Hrvaško je v tem, da je polovica obiskovalcev iz hrvaške in druga 
polovica iz slovenske strani. Tokrat so se povorki – procesiji cvetja pridružili tudi verniki župnije Štrigova 
in se pri kapelici v Šprincu - Kopriva, srečali z verniki župnije Razkrižje, ki so v povorki – procesiji cvetja 
prišli iz slovenske strani.  
Ob 11. uri se je ob množici ljudi odvijala sv. maša, ki jo je vodil razkriški župnik, ki je hkrati škofov vikar 
za narodnosti in dekan ljutomerske dekanije, msgr. Franc Režonja, ob somaševanju župnika župnije 
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Štrigova, dr. Kristijana Kuharja in razkriškega rojaka, mag. Luke Rajfa, ki v Rimu pripravlja doktorsko 
disertacijo. Na koncu maše so vsi zbrani slišali nekaj izbranih besed vseh sodelujočih, tudi župnika 
sosednje hrvaške župnije Štrigova, ki je poudaril pomen dobrega sodelovanja, ne glede na državne meje, 
v duhu sodobne Evropske unije, kar na najlepši možni način dokazujemo ljudje na tem obmejnem 
območju, kjer smo povezani sorodstveno, prijateljsko in to na najbolj pozitivni način izpričujemo. 
Po svečani sveti maši so se udeleženci celotne prireditve zbrali na velikem prireditvenem prostoru sredi 
vinogradov. Opazna je bila odlična postrežba, tokrat so zares na pomoč starejšim priskočili mladi 
združeni v različnih društvih, od turistično narodopisnega društva, do športnega, kulturnega in 
gasilskega društva.  
Temu prazniku smo dodali to, kar je tradicija teh vinorodnih krajev, poleg blagoslova cvetja, smo 
postavili klopotec. Opravljen je bil blagoslov, tako klopotca kot vinogradov. Imenovali smo botro 
klopotca 2022, Jeleno Šoštarič, skrbnik klopotca je Emil Kolman, njegov namestnik pa Stanko Levačič, 
gospodar vinograda, ki ga obdeluje Turistično narodopisno društvo je Drago Slavič in njegova 
namestnica Marija Cmager. Po blagoslovu klopotca ga je z vinom poškropila še Vinska kraljica Slovenije 
2015, Sandra Sedmak.  
Poseben čar je prireditvi dal z veliko občutka okrašen prireditveni prostor, ki so ga obiskovalci opazili in 
je dal vsem prav poseben občutek druženja na visokem kulturnem nivoju. 
Obiskovalce je po obmejnem območju vozil turistični vlakec na električni pogon. 
Poleg glasbe za ples, za katero je poskrbel Ansambel Štrk, so se zvrstili številni nastopajoči iz obeh strani 
meje. Bilo je tudi nekaj kulturno – igralskih vložkov, katerim so poseben pečat dobre volje dodali članice 
in člani kulturno umetniške skupine Novi Gruntovčani, KUD Gruntovec iz kraja Sigetec, ki so že postali 
zaželeni nastopajoči v mnogih hrvaških in slovenskih krajih. Pojavljajo se tudi z novimi nadaljevankami v 
hrvaških medijih in nastopajo tudi po Sloveniji (Dudek, Regica, Presvetli, Cinober….). Posebno pozornost 
je požel član te skupine, imitator znanega hrvaškega pevca Miše Kovača.  
Ob tej priložnosti so bila 20-tim najbolj aktivnim prostovoljkam in prostovoljcem, ki že vrsto let 
obdelujejo občinski vinograd, podeljena županova priznanja, ljudem, ki že vrsto let (od leta 2009 dalje) 
pridelujejo odlično vino tako za to, kot vse druge prireditve, ki se organizirajo v občini in župniji Razkrižje.  
Ob koncu dneva smo izvedli še tradicionalni, po vrsti 18. mednarodni Tek prijateljstva Razkrižje – 
Štrigova v vseh kategorijah, s posebej prisrčnim baby tekom in vseh mlajših kategorij. V članski 
konkurenci so se odlično odrezali tudi domačini, saj je 1. mesto absolutne zmagovalke v ženski 
konkurenci osvojila ANITA RIŽNAR iz Globoke, 2. je bila ANDREJA GORČAN , AK Ormož in 3. NINA ALT 
DOMA AK Ormož (doma iz Pristave). V moški konkurenci pa je absolutni zmagovalec ALJAŽ NOVAK, AK 
Ormož, 2. mesto je osvojil IZTOK FISTER iz Slovenski goric in odlično 3. mesto, domačin AMADEJ MARŠIČ 
iz Gibine. 
Celotna prireditev je izzvenela kot klic miru, sodelovanje in razumevanja med ljudmi in narodi, klic, ki se 
je slišal daleč in odmeval tudi v poročanju različnih medijev. Tem plemenitim težnjam pa sta se že pred 
leti pridružila župana obeh sosednjih občin, Razkrižja in Štrigove in zadnja leta, še posebej pa letos, tudi 
župnika obeh sosednjih župnij, župnije Razkrižje, msgr. Franc REŽONJA in župnije Štrigova, dr. Kristijan 
KUHAR.  
HVALA VSEM, KI STE PRIREDITEV POMAGALI ORGANIZIRATI IN VSEM, KI STE NANJO PRIŠLI IN NAS Z 
VAŠIMI POZITIVNIMI ODMEVI PODPIRATE. PRIREDITEV BO TAKO ŽIVELA TUDI PRIHODNJA LETA. 
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10. Lepa predstavitev članic razkriškega turistično narodopisnega društva z 

razkriškimi mlinci 
Članice razkriškega Turistično narodopisnega društva z razkriškimi mlinci na Jenamena festu v Črenšovcih 

20.8.2022. 

            
 

11. Trgatev turistično narodopisnega društva razkrižje uspela -  in tako je 

od leta 2009 dalje 
Kljub temu, da je  trgatev zaradi slabega vremena bila preložena na lepo, sončno sredo, 21. septembra, 

je v treh urah bilo natrgano toliko grozdja, da je iz njega naprošano približno 2300 l mošta. Vino je na 

voljo tudi za druga društva v občini, ki ga potrebujejo. 
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12.  Ureditev okolice Ivanovega izvira                                                                                                                         
23. junija, je podjetje Vojcles iz Tišine obnovilo okolico Ivanovega izvira (ograje in stopnice za potrebe 

predstave Božična noč). Prostovoljci pa so pod vodstvom Branka Gašpariča postavili v drevoredu miru 

in prijateljstva  nekaj lesenih miz in klopi. 

    

 

13. Poklon tistim, ki si vzamejo svoj čas, da pomagajo pomoči potrebnim 

Zahvaljujemo se čudovitim humanitarkam: Darinki Modlic, Jožici Krampač, Danici Pergar in 

Cvetki Mlinarič, članicam Krajevne organizacije Rdečega križa Razkrižje, ki so v torek, 11.10. 

popoldan pripravile vse potrebno za razdelitev prehranskih paketov družinam in posameznikom, 

ki so te pomoči najbolj potrebne.  

 

   
 

 

14. 13. novembra so potekale volitve predsednika RS, župan obiskal obe 
volišči 

Na obeh voliščih so volitve potekale gladko. Nekateri imajo volitve za praznik demokracije, drugi pa 
zopet menijo, da so vsake volitve tudi veliko garanje, tako za kandidatke in kandidate, za volilne odbore 
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in komisije, navsezadnje tudi za medije. Vseeno pa je lepo, če svoj glas oddamo po svoji vesti, po svojem 
prepričanju. Volišče na Veščici je posnela tudi nacionalna televizija. 

    

 

15. Dogodki, ki se jih ne bi smelo prezreti 
V četrtek, 27. oktobra smo v Občini Razkrižje organizirali več povezanih dogodkov. Najprej smo se v prostorih 
Knjižnice in čitalnice Razkrižje, v okviru programa STAREJŠIM NAPROTI – ZA BOLJŠI JUTRI, katerega nosilec je 
Center za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer v sodelovanju z Občino Razkrižje, posvetili prometni 
varnosti. In nato obeležili mednarodni – rožnati mesec oktober, ki je mesec ozaveščanja o raku dojk. Z 
rožnato tkanino smo simbolično ovili steblo lipe pred domom kulture. Rožnata barva namreč pomeni simbol 
solidarnosti in boja proti raku. 
Od doma kulture do vrtca in OŠ Razkrižje smo se napotili peš in pred vrtcem opravili simbolično slovesnost 
predaje praktičnih daril za namen prometne varnosti. Otroci so bili najbolj veseli lepih, rumenih majic z 
grbom vrtca in občine. Na koncu srečanja smo skupaj zapeli in tudi za učence šole ravnateljici Anici Šimonka 
izročili nekaj praktičnih pripomočkov za namen prometne varnosti. 
 

    
 

16. Snemanje promocijskega spota 

V okviru projekta Vračanje h koreninam je potekalo snemanje daljšega in kratkega 

promocijskega spota. Pri tem so sodelovali mnogi občani. Snemanje je izvajala ekipa TV 

AS pod vodstvom režiserja Jana Bilodjeriča. 
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17. Otroška lutkovna predstava Veveriček posebne sorte 
3. septembra smo v razkriškem domu kulture gostili družino Kunaver iz Ljubljane, ki so nam odigrali 

lutkovno predstavo za katere so sami izdelali kostume in kulise. 

   

   

 

18. Mesečna srečanja z naslovom Starejšim naproti-za boljši jutri 
Vsak tretji četrtek v mesecu, potekajo v Knjižnici in čitalnici Razkrižje tematska srečanja z naslovom 

Starejšim naproti-za boljši jutri.  Nosilec projekta je CSD Pomurje, Enota Ljutomer v sodelovanju z Občino 

Razkrižje. Na srečanja pa so vabljeni starejši občani.  

   

 
 

19. Več delovnih akcij Občina Razkrižje skupaj z Zavodom Skupaj 
Ob večjih delovnih akcijah, so nam priskočili na pomoč zaposleni Zavoda skupaj. 
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20. Razkriški kot je v  drugi polovici leta obiskalo tudi veliko napovedanih 

skupin 

   

   

   
 

21. Martinovanje pri Domu kulture Razkrižje 
Turistično narodopisno društvo Razkrižje je v petek, 11. novembra organiziralo Martinovanje z obredom 

krščenja mošta po razkriško, pečenimi kostanji, moštom in vinom. 
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22. V Tednu otroka so otroci vrtca pri OŠ Razkrižje obiskali Knjižnico in 
čitalnico Razkrižje 
Otroci vrtca občasno obiščejo tudi razkriško knjižnico, se udeležijo pravljične urice ali pa si izposodijo 
knjige. Sodelovali pa so tudi na božični ustvarjalni delavnici, kjer so skupaj s starejšimi izdelovali okraske 
za smreko v razkriškem križišču. 

     
   
 

23. Blagoslov božično novoletnega drevesa v razkriškem križišču 
Kot po tradiciji, je Občina Razkrižje v sodelovanju s Turistično narodopisnim društvom Razkrižje in 
Župnijo Razkrižje, organizirala blagoslov božično-novoletnega drevesa v razkriškem križišču. Blagoslov je 
opravil razkriški župnik msgr. Franc Režonja, sodelovali so pevci župnije. Članice TND Razkrižje so 
obiskovalce pogostile z razkriškimi mlinci in toplimi napitki. Letos pa so z božično stojnico sodelovali tudi 
učenci OŠ Razkrižje.   

    

 

24. Ob Evropskem tednu mobilnosti smo izvajali številne aktivnosti, največ 

jih je bilo namenjenih mladim in njihovim staršem 
Posebej zanimivo je bilo v četrtek, 22. septembra, ko so se najprej šolarji ob spremstvu starejših iz vseh 
smeri do šole napotili peš, t.i. »pešbus«. Nato je pred domom kulture sledila zanimiva predstavitev varne 
vožnje z avtobusom v organizaciji AP Murska Sobota, kako čakati na avtobus, kako vanj vstopati, kako 
se obnašati v avtobusu, kako izstopati itd.. Nato je v razkriškem domu kulture sledila odlična in poučna 
gledališka predstava na temo trajnostne mobilnosti, Črtek v mestu. Po 12. uri je v Centru Zavirje sledilo 
tekmovanje kuharjev amaterjev v pripravi zdravih jedi v organizaciji Pomurskega društva za boj proti 
raku, hkrati so bila predstavljena nova igrala za otroke in odbojkarsko igrišče na mivki v Centru Zavirje. 
Predstavnice ZD Ljutomer so mladim prikazale osnove nordijske hoje in še nekatere druge aktivnosti.  
(Aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2022 v Občini Razkrižje so se izvajale v okviru projekta LIFE17 
IPC/SI/000007- LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz programa LIFE, Sklad 
za podnebne spremembe, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo). 
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IZVAJANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI  

EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 2022 
Občina Razkrižje je že tretjo leto uspešno kandidirala za nepovratna sredstva za aktivnosti projekta Evropski teden 

mobilnosti (ETM), kjer je posredniško vlogo izvajalo Ministrstvo za infrastrukturo v sklopu projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, 

sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta - Ministrstva za okolje in prostor.  V letu 

2022 smo tako prejeli sredstva v višini 7.500 EUR brez DDV za izvedene aktivnosti in promocije od maja do 

oktobra.  

Na spletni strani občine in še posebej na družbenih omrežjih smo reklamirali aktivnosti predvsem namenjene širši 

javnosti. Delavnica za starejše, pohod Pomlad v prleških goricah, prireditev Pozdrav jeseni, aktivnosti v ETM – 

stojnice, kolesarjenje, dogodke ob dnevu brez avtomobila), vabilo na aktivnosti peš ob svetovnem dnevu hoje. 

Objavljali oz. delili smo na družbenih omrežjih članke in novice s področja zdravja, trajnostne mobilnosti, 

varovanja okolja, ohranjanja čebel in spodbujanja sajenja medovitih rastlin, objave za promocijo javnega 

potniškega prometa… Na družbenih omrežjih smo širili koristne nasvete in informacije za spodbujanje 

trajnostnega ravnanja, tudi iz profila Care4Climate. 

V Občini Razkrižje dajemo velik poudarek kombinaciji trajnostne mobilnosti z zdravjem in varnostjo v prometu. 

Ker je samo en teden premalo za izvedbo dosega animiranja želene ciljne skupine, izvajamo promocije trajnostne 

mobilnosti ob različnih priložnostih skozi celo leto. 

Aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti smo izvajali v petih tematskih področjih: 

A - Organizacija prireditev in preureditev na prostem ob zaporah ulic in trgov.  

Pri tej aktivnosti smo uspeli smiselno opravili nujno potrebno vertikalno in horizontalno signalizacijo za ureditev 

enosmernega prometa in parkirnega režima okrog večnamenske stavbe (občina, trgovina, pošta, stanovanje, z 

naslovom Šafarsko 42)  v občinskem središču.  Trenutno stanje je veliko bolj varno zaradi nezasedanja prostora 
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za pešce ter več preglednosti pri vključevanju na regionalno cesto, parkiranje je organizirano na označenih 

parkirnih mestih, na določenih mestih je prepovedano.   

V času uradnega obeleževanja ETM, je bila za en dan zaprta občinska javna pot, ki vodi do večnamenskega Centra 

Zavirje in Ivanovega izvira ter poti naravne in kulturne dediščine. Za ta dan smo organizirali  pestro dogajanje, v 

sodelovanju z Osnovno šolo in Vrtcem v občini, Zdravstvenim domom Ljutomer, Pomurskim društvom za boj proti 

raku,.. kjer smo izvedli tekmovanje v amaterski pripravi zdravih jedi-palačink, predstavo za otroke na temo 

trajnostne mobilnosti - Črtek v mestu, test hoje z meritvami krvnega tlaka, promocija gibanja, itd. Vabljeni so bili 

občani in tudi drugi zainteresirani.  Aktivnosti so se izvajale na temo Trajnostno povezani, zato so na dogodek bili 

vsi vabljeni peš ali s kolesom. Pomen tekmovanja kuharjev amaterjev je bil prenos kulinaričnega znanja in 

receptov iz starejših na mlajše, nastal pa je tudi trajni izdelek in sicer knjižica z recepti udeležencev. Dostopna je 

na spletni strani Občine Razkrižje pod promocijo ETM  https://www.razkrizje.si/prometna-varnost/  

Učenci osnovne šole so zraven navedenega imeli še organizirano predstavitev varne vožnje z avtobusom pod 

okriljem Avtobusnega prometa Murska Sobota.  

     

 

   

   

https://www.razkrizje.si/prometna-varnost/
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B - Delavnica za starejše »Ostanimo mobilni«. 

Občina je  aktivnosti na temo »Ostanimo mobilni« povezovala predvsem s Centrom za socialno delo Pomurje, 

enota Ljutomer na temo Starejšim naproti-za boljši jutri, ki je aprila 2022 pričela v Občini Razkrižje z aktivnostmi 

vsak  tretji četrtek v mesecu s srečanji za starejše na različne teme v Knjižnici in čitalnici Razkrižje, kje so se imeli 

starejši občani možnost po dolgem korona času družiti, popiti kavo ali čaj, se pogovoriti, opolnomočiti glede 

določenih tem, se skupaj odpraviti na sprehod, izvesti skupinsko telovadbo, se seznanjati s stanjem Zdravja v 

občini,  prednostmi in ugodnostmi (brezplačnega) javnega medkrajevnega prometa (brošurice), tovrstno 

infrastrukturo, možnost so imeli podati mnenje glede prometne ureditve v občini v obliki ankete, podati pobude  

za izboljšanje trajnostne infrastrukture, ki jo kot starejši opazijo (nadaljevati smo želeli prakso izvajanja ukrepov 

na podlagi predlogov občanov), medgeneracijsko sodelovati in podobno. Na dogodke so bili vabljeni na trajnostni 

način. Srečanja maja je bilo posvečeno gibanju, peš do lokalnih znamenitosti, vadbi ter seznanitvijo z javnim 

prevozom, junija  so s skupnim prevozom bili vabljeni na dogodek v Ljutomer. Julija in avgusta srečanj zaradi 

dopustov ni bilo. Septembra je bila splošna delavnica, oktobra pa je v sklopu srečanja potekalo zaključno srečanje 

ETM, kjer smo razdelili nagrade za trajnostne opravke (čelade, kolesarske luči, vrečke..) , darila smo predali tudi 

šoli, otrokom vrtca pa smo šli peš predali majčke, ki smo jih nabavili v sklopu ETM.  
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C - Promocijska kampanja o javnem prevozu. 

Aktivnost je sovpadala z aktivnostjo delavnice za starejše »Ostanimo mobilni« Izdelana (posodobljena) je bila 

zloženka oz. brošurica z vsemi aktualnostmi  in  ugodnostmi glede  javnega prevoza za starejše občane in 

druge(dijake, študente, zaposlene). Na delavnicah so lahko  občani podali svoje mnenje glede javnega prevoza in 

podali predloge za dodatno izboljšanje stanja, kar smo prenesli na pristojne. Zaradi objektivnih okoliščin v letu 

2022, bo menjava dotrajane in poškodovane nadstrešnice na petih avtobusnih čakališčih ter ureditev ene 

manjkajoče nadstrešnice  predstavljena v letu 2023. Smo pa s pomočjo občanov in drugih javnih ljudi izvedli 

odmevno promocijo uporabe javnega železniškega potniškega za izlet in dopust na morje. 
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E - Aktivno v šolo in vrtec  

Pri tej dejavnosti, ki sta jo šola in vrtec pričeli aktivno izvajati leta 2019 s projektom Ministrstva za infrastrukturo 

za spodbujanje trajnostni mobilnosti s Kokoško Rozi in Belim Zajčkom, je sledilo nadaljevanje tudi v letu 2022, 

kajti tudi po uradnem zaključku projekta opažamo, da šola in vrtec ohranjata promocijo trajnostne mobilnosti. 

Pisano paleto aktivnosti s področja učenja o trajnostni mobilnosti izvajajo skozi vse leto, najbolj intenzivno pa v 

času ETM. Vsako leto šoli in vrtcu glede na možnosti iz projekta nabavimo nekaj praktičnih stvari. Letos sta to bila 

dva mobilna nadstreška oz. manjša kontejnerja  za shranjevanje vrtčevskih koles, čelad, poganjalčkov in 

kolesarskega poligona. Za otroke iz vrtca smo nabavili  enobarvne majčke, za lažjo razpoznavo otrok pri 

medvrstniškem druženju, ko potekajo srečanja otrok vrtcev in podobne promocijske aktivnosti. Na majčkah so 

natisnili logotipe vezane na trajnostno mobilnost. Za šolske otroke smo namenili nekaj praktičnih materialov, 

vezanih na trajnostno mobilnost. Ob vsakem pričetku šolskega leta prve dni otroke na poti v šolo spremljajo 

prostovoljci, naši občani, člani Avto moto društva Ljutomer ter policisti Policijske postaje Ljutomer. Tako kot vrtec, 
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je intenzivne aktivnosti izvajala tudi šola s Peš busem, kolesarskimi izleti do bližnjih krajev, spretnostno vožnjo, 

itd. Vsebine varnosti v prometu so na šoli v veliki meri vključevali tudi pri  pouku. Sodelovali so v projektu Varno 

v vrtec in šolo, Policist Leon svetuje, v katerega so vključeni starejši učenci. V sklopu športnih dni so izvedli pohod. 

Na predmetni stopnji so izvedli športni dan kolesarjenje in tehnični dan, kjer so se seznanjali o varnosti v prometu 

in se poučili o varnem kolesarjenju. 

Na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje si prizadevajo, da učenci prihajajo v šolo trajnostno, hkrati pa jih 

seznanjamo o prometni varnosti. To zelo pripomore tudi k zdravemu življenjskemu slogu učencev. 
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K  - Aktivnosti spodbujanje trajnostne mobilnosti. 

Pri tej aktivnosti se je občina trudila promovirati trajnostno mobilnost in trajnostna ravnanja za varovanje okolja. 

Najhitrejši način informiranja in promocije je preko družbenih omrežij in lokalnih dogodkov ter stojnic na mestih, 

kjer je večja frekvenca ljudi, kar je v naši občini pri Zdravstveni postaji in lekarni ter lokalnih trgovinah.  S tem smo 

izvajali promocijo izvedbo opravkov na trajnosti način, občani pa so lahko sodelovali v nagradni igri za praktične 

nagrade. V mesecu maju so potekale aktivnosti, kot npr. sodelovanje župana na posvetu Mladinskega centra 

Ljutomer, v korita pred šolo smo v sodelovanju z vrtcem in čebelarji 20. 5. na Svetovni dan čebel posadili medovite 

rastline, izveden je bil večji celodnevni pohod Pomlad v Prleških goricah, vrtec je izvajal medgeneracijske pohode 

in številne druge aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti. Učenci so sodelovali v delavnicah (Tekmovanje 

kuharjev amaterjev), izvedene so bile gledališke predstave s področja prometa in zdrave prehrane, učenci so tudi 

v letošnjem letu obdelovali šolski zelenjavni vrt - sledili so jim tudi v vrtcu, izvajali smo promocijo testa hoje - ki 

pokaže fizično vzdržljivost ljudi, izvedli promocije kolesarjenja in hoje s pohodi, promocijo in razdeljevanje 

prometnih preventivnih materialov za večjo varnost udeležencev v prometu, izvedba dneva odprtih vrat 

izposojevalca koles in vodnika izletov s kolesi, izvedba stojnic s promocijo trajnostne mobilnosti z anketami in 

nagradami za deležnike, izvedena je bila promocija vožnje z električnim turističnim vlakcem na prireditvi Pozdrav 

jesen v bližnjo R. Hrvaško  in ogledom tamkajšnje nove turistične atrakcije.  

Kot trajni ukrep sta bili v projektu zraven ureditve enosmernega prometa in kolesarskih zabojnikov za 

shranjevanje, nabavljeni še dve manjši cvetlični koriti (označuje pešpot) in koš za odpadke na poti do pokopališča, 

prometna signalizacija na občinski javni poti Gmajna, za 40 km/h, ki označuje najvišjo omejitev, ter STOP znaki za 

obvezno ustavljanje na križišču, ker so na tej poti udeleženci šolarji in ostali občani.  

V projektu smo prav tako uspeli nabaviti še lasten prikazovalnik hitrosti za večjo varnost kolesarjev in pešcev na 

Šafarskem, kjer je bil pred tem eno leto v brezplačnem najemu prikazovalnik Javne agencije RS za varnost 

prometa.  

Občina si je prizadevala za varnejšo prometno infrastrukturo in večjo možnost trajnostne mobilnosti, zato 

izdelujemo načrte za prehode za pešce z umiritvijo prometa ter nove trase za varne kolesarske površine. Ciljna 

skupina so vsi občani Občine Razkrižje, od otrok vrtca do najstarejših občanov. 

       

    

 

 

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. 
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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. 

 

V nedeljo, 2. oktobra smo zaookrožili  aktivnosti ob Evropskem tednu 
mobilnosti in Evropskem tednu športa 

Poleg mnogih aktivnosti, od tega, da smo šolarje ob spremstvu starejših, napotili peš v šolo, imeli 
izobraževanje kako ravnati v prometu, si pomagali tudi s krajšo gledališko predstavo, smo v nedeljo v 
goste povabili odbojkarice  Ženskega odbojkarskega kluba Ljutomer in sicer starejše deklice. Na novem 
odbojkarskem igrišču na mivki v Centru Zavirje, so odbojkarice nastopile najprej med seboj in se nato 
pomerile s fanti Športnega društva Razkrižje, za tem pa še s kombinirano ekipo članov športnega društva 
Razkrižje in starši.  Kljub temu, da gre za dekleta, ki obiskujejo osnovno šolo pa se poznajo treningi,  saj 
so v obeh tekmah zmagale.  

Pred odbojkarsko tekmo so se na pot proti Medžimurju in Prekmurju podali še kolesarji – rekreativci. Za 
uvod v aktivnosti pa so svojemu namenu bila predana nova igrala ob odbojkarskem igrišču in 
predstavljen nastajajoči Center Zavirje z gibalno – didaktičnimi napravami EkoTura ter predstavljeni 
načrti za prihodnje. 

Lepa hvala Odbojkarskemu klubu Ljutomer, hvala staršem in igralkam, še posebej pa  članici 
odbojkarskega kluba Kaji Makoter, ki nam je pomagala pri organizaciji tega lepega športnega druženja, 
hvala tudi kolesarjem - rekreativcem, ki so zaookrožili športno druženje. 

     

     

mailto:info@care4climate.si
http://www.care4climate.si/
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V. PRIZNANJA OBČINI RAZKRIŽJE IN DRUGIM OBČANOM 

1. Občina Razkrižje med najaktivnejšimi občinami v Evropskem tednu 

mobilnosti 
V Evropskem tednu mobilnosti je tudi letos sodelovalo rekordno število občin. Kar 96 jih je v tednu, ki 
se zavzema za aktivno in trajnostno mobilnost, prevzelo iniciativo ter s tem posameznike aktivno 
spodbujalo k alternativam avtomobilskemu prometu. Občinam z najbolje zasnovanimi programi so letos 
podelili priznanja v treh kategorijah glede na število prebivalcev. Najaktivnejši so bili v Razkrižju, Metliki 
in Ljubljani. 
Občine so z najrazličnejšimi aktivnostmi nagovorile vse skupine prebivalcev. Še posebej so se letos 
osredotočile na mlade in jih na različne načine povabile, da podajo tako svoje videnje problematike na 
področju mobilnosti kot tudi predloge za izboljšave. Predstavniki občin so se z mladimi pogovorili o 
njihovih predlogih, se do njih opredelili in se obvezali, da nekatere tudi uresničijo. Predvsem tiste 
enostavno in hitro rešljive zaveze se že zdaj uresničujejo; mladi tako že neposredno vplivajo na 
mobilnost v svoji občini. 
»Leto 2022 je Evropsko leto mladih, zato smo želeli v okviru Evropskega tedna mobilnosti nagovoriti 
mlade med 15. in 29. letom ter jih pritegniti k aktivnemu udejstvovanju na področju trajnostne 
mobilnosti. Cilj aktivnosti je bil spodbuditi potencial mladih za pozitivne spremembe in inovacije na 
področju trajnostne mobilnosti ter jih pritegniti k zavzetemu aktivnemu državljanstvu. Na podlagi 
pridobljenih izkušenj menimo, da moramo z dejavnostjo nadaljevati in jo izvajati še intenzivneje,« je 
specifiko letošnjega programa opisala Polona Demšar Mitrovič, nacionalna koordinatorka ETM. 
Na zaključni prireditvi v Semiču so razglasili najaktivnejše občine letošnjega leta. V kategoriji manjših 
občin je bila zmagovalka občina Razkrižje. Izvedli so bogat program, vanj vključili tako mlajše kot 
starejše občane, aktivnosti pa razširili v čas pred in po tednu mobilnosti. Med trajnimi ukrepi občina 
uvaja enosmerno ulico v okolici občinske stavbe ter kolesarnico za šolo in vrtec. Priznanje v tej kategoriji 
sta prejeli tudi občini Apače in Črna na Koroškem. 
Med srednje velikimi občinami so bile najaktivnejše občine Črnomelj, Miklavž na Dravskem polju in 
Metlika. V Metliki, zmagovalki kategorije, so med drugim organizirali odprto ulico, parkirni dan, servis 
koles, svetovno kavarno za mlade in likovni natečaj za osnovnošolce. V aktivnosti so vključili tudi starejše 
generacije, okolico šole zaprli za promet ter organizirali sistem Poljubi in odpelji. 
Med večjimi občinami sta bili najbolj aktivni mestni občini Ljubljana in Maribor ter občina Šentjur. V 
Ljubljani, zmagovalki kategorije, so šolarji in vrtčevski otroci avtobuse cel teden uporabljali brezplačno. 
Na dan brez avtomobila je bila uporaba avtobusov in sistema P+R za vse brezplačna, na več lokacijah so 
bile ceste zaprte za avtomobile. Trajno so zagotovili številna kolesarska parkirišča pred osnovnimi šolami 
in uredili javno varovano kolesarnico v središču mesta. Pripravili so študijo elektromobilnosti in 
posodobili kapacitete javnega potniškega prometa, med drugim pa v aktivnosti vključili tudi gibalno 
ovirane in javnosti predstavili prepreke, s katerimi se ti srečujejo. 
Predstavniki občin so se v Semiču sestali tudi na delavnicah, kjer so izmenjali svoje izkušnje s 
sodelovanjem v pobudi ter iskali nove ideje in rešitve, kako trajnostno mobilnost še bolj približati svojim 
prebivalcem. 
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2. Občini Razkrižje priznanje za izjemne dosežke na področju spodbujanja 
vključujočega in trajnostnega razvoja 
V Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici je 21.10.2022, potekal Strokovni posvet »Pomen 
civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja«. 
Slovesnost je bila sklenjena z razglasitvijo rezultatov nacionalnega natečaja za Najuspešnejšo podeželsko 
skupnost 2022. Delo nacionalne ocenjevalne komisije in njene ugotovitve je predstavila Irma Potočnik Slavič. 
Letošnja zmagovalka, Občina Ljubno, je dobila naziv Najuspešnejša podeželska skupnost 2022, saj je prevzela 
pomembno nalogo stičišča idej in z vztrajnim, poštenim in z odprtim  delom gradila povezave, ki danes tvorijo 
povezano lokalno skupnost, odprto navzven in novim, velikim idejam. Priznanje sta ji podelila član upravnega 
odbora društva Aleš Zidar in ministrica za kmetijstvo gospa Irena Šinko, v imenu občine pa ga je prevzel župan 
Franjo Naraločnik in z otroci iz OŠ Ljubno ob Savinji zapel Ljubinsko himno. Občini Razkrižje je bilo podeljeno 
priznanje za izjemne dosežke na področju spodbujanja vključujočega in trajnostnega razvoja v okviru 
natečaja. Priznanje je prevzela Nataša Slavič, strokovna sodelavka Občine Razkrižje. 
 

   
 

3. Priznanje Pomurske turistične zveze Paulu Wadkinu 

V torek, 13. decembra, se je v Kulturnem domu v Beltincih odvijalo tradicionalno že 26. Srečanje 
turističnih delavcev Pomurja. Tudi letos je Pomurska turistična zveza podelila priznanja, plakete in kipec 
štorklje najzaslužnejšim na področju turizma. 
Na predlog Turistično narodopisnega društva Razkrižje, je Paul Terence Wadkin prejel priznanje za 

profesionalno delo na področju turizma. To si je prislužil z inovativnim in skrbnim pristopom k ureditvi 

Slomškovega mlina ter apartmajev v njem. S svojim podjetjem Simply Cycling Slovenia nudi vrsto koles 
za izposojo ter organizira kolesarske izlete po Pomurju, Sloveniji in sosednjih državah predvsem za goste 
iz tujine. S tem bogati turistično ponudbo kraja in pripomore k prepoznavnosti regije. 
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         Vir: prlekija-on.net 

4. Plakat miru – nagrade so prejele tri učenke OŠ Razkrižje                                                       
Galerija Ante Trstenjak Ljutomer, je gostila mlade ustvarjalce, osnovnošolce, njihove starše, mentorje 
in ravnatelje šol. Lions klub Ljutomer in Leo klub Ljutomer sta pripravila podelitev zahval za 
sodelovanje na natečaju Plakat miru 2022. 

Mir doživljamo v družini, v šoli, v okolju, kjer živimo, vsepovsod okrog sebe. Če smo mirni, gledamo na 
svet drugače. Vse je lažje in lepše. Vse je uresničljivo. Tudi velike želje. Miru si vsi želimo, ne glede na 
starost, ne glede na poklic, ne glede na spol. Lions klubi v Sloveniji že 25 let sodelujemo pri Plakatu miru, 
kjer dve generaciji osnovnošolcev iz celega sveta ustvarjata na temo miru. Letošnji natečaj 2021-2022 je 
potekal na temo NAJ TE VODI SOČUTJE. 

Sočutje pomeni prepoznati bolečino in trpljenje nekoga drugega ter se odzvati nanj s prijaznostjo in 
pristno skrbjo. Biti sočuten do drugega pomeni, da smo razumevajoči in prijazni do osebe, ki je naredila 
napako. Ne obsojamo, žalimo ali zavračamo. Sočutje pomeni zavedanje, da so trpljenje, neuspeh, 
pomanjkljivosti in napake del skupne človeške izkušnje. Biti razumevajoč, biti sočuten, je vrednota in 
vrlina, ki jo moramo negovati, spodbujati in živeti. 

Učenci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje so na natečaj poslali 3 risbe. Nagrajene so bile naslednje 
učenke: Lana Muršič, Žana Bezjak in Nuša Zver. 
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Vir: prlekija-on.net 

5. Matic Stolnik je prejel nagrado na mednarodnem tekmovanju Davorin 
Jenko v Beogradu 

Beograd, 1. 12. 2022  

Trobenta, A kategorija MATIC STOLNIK, 94.00 točk,  

II/1 nagrada  

Mentor: Simon Novak, prof.  

Korepetitor: Ambrož Rot. 

Vir: spletna stran Glasbene šole Slavka Osterca 
Ljutomer 

 

VI. DOGAJANJE V VRTCU IN OŠ RAZKRIŽJE 

 

Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje 

1. September, Uvod v Bralno značko 

Učenci so se družili s knjigami in knjižničarko na bralnem pikniku. Mlajši učenci so »hrustali« glasove, 
»okušali« besede in morda bodo kot odrasli navdušeni bralci »požirali« knjige. A pot do tja traja in 
zahteva vajo, voljo in vztrajnost. 
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Starejšim učencem je knjižničarka predstavila kopico 
novosti s področja leposlovja. Predstavila jim je 
znanstvenofantastične knjige, biografije znanih 
športnikov, romane in povesti sodobnih slovenskih in 
tujih avtorjev, ki se v delih dotikajo tem sodobnega 
življenja: begunstvo, ksenofobija, rasizem, vrstniško, 
spolno, fizično in psihično nasilje, revščina, istospolna 
usmerjenost, plastična operacija, odtujenost v družbi 
zaradi družbenih omrežij, nezmožnosti komunikacije, 
lažnih novicah. 

2. 20. 9. 2022, Safe.si, šolski vrt  in ravnanje z odpadki 

Izvedli smo tehniški dan na tri teme: Safe.si - varnost na spletu, šolski vrt in ravnanje z odpadki.   

Safe.si  je osrednja informativna spletna točka za najstnike, otroke, starše in učitelje o varni uporabi 
interneta. Predstavnica Safe.si je z učenci izvedla delavnice na temo obnašanja in varnosti na spletu. 
Učenci 6. in 8. razreda so imeli delavnico na temo Spletni bonton. Učenci so se seznanili s kulturnim in 
spoštljivim komuniciranjem na spletu, kakšne so primerne in neprimerne oblike komuniciranja z 
vrstniki, ter kakšne so lahko posledice širjenja neprimernih vsebin ali ustrahovanja. Učenci 7. razreda 
so obravnavali problematiko prekomerne uporabe spleta, zasvojenostmi s telefoni, družabnimi omrežji 
in računalniškimi ali video igrami. Učenci 9. razreda so obravnavali tematiko spletnega nasilja in 
ustrahovanja. Naučili so se prepoznati vrstniško nasilje, načine, kako se soočiti z njim in kako ga 
preprečiti. 

Isti dan je bilo izvedeno tudi predavanje za starše. Tema varna in odgovorna raba tehnologije z 
naslovom Vzgoja za internet.  

 

 

 

 

 

 

Šolski vrt: Učenci so uredili šolski vrt, ki se nahaja na 
domačiji Žabot in se naučiti rokovanja z vrtnim orodjem. 
Orodje so najprej spoznali, ga pripravili in nabrusili. 
Primerjali so delo na vrtu z nabrušenim in s topim 
orodjem. Analizirali so tudi sestavo in zgradbo 
kompostnika, ki so ga tudi pripravili in v katerega so 
odvrgli plevel, posekane sončnice in odmrle rastline z 
vrta. Vrt so prekopali, poravnali in uredili potke. Med 
delom na vrtu potrebujemo tudi krajše odmore, zato so 
učenci uredili tudi klopce in mizo ob vrtu. 
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Varovanje okolja in ravnanje z odpadki: Učenci so naredili 
ekološke otoke in jih postavili v avli šole, na hodniku v 1. 
nadstropju in v tehniški učilnici. Ekološki otoki so namenjeni 
ločevanju papirja, embalaže, bioloških in ostalih odpadkov. 
Posamezne koše so opremili z legendami kaj v koše spada in kaj ne 
spada. 

 

3. 22. 9. 2022, Obisk baleta Gusar in Ljubljanskega gradu 

Učenci tretje triade so v četrtek, 22. 9. 2022, obiskali Ljubljano. Na sprehodu skozi mesto so se ustavili 
ob Narodni galeriji, Cankarjevem domu, Parlamentu in Prešernovem spomeniku na Tromostovju. V 
SNG Opera in balet Ljubljana so si ogledali baletno predstavo Gusar. Nato so se peš povzpeli do 
Ljubljanskega gradu. Voden ogled gradu in »časovni stroj« sta jih popeljala skozi pomembne mejnike 
te srednjeveške utrdbe.   

             
 

4. 30. 9. 2022, Strokovna ekskurzija Spominska obeležja pripovedujejo 
Učenci 5. in 6. razreda Klemen Anderlič, Jan Petovari, Vito Rob, Matic Stolnik, David Ščavničar in Tadej 
Veronik so v lanskem šolskem letu sodelovali v 4. literarnem natečaju »Spominska obeležja 
pripovedujejo - 2021/22«, ki so ga razpisale domoljubne in veteranske organizacije Pomurja. V sklopu 

tega natečaja so se učenci 30. septembra 2022 udeležili strokovne ekskurzije v Cerklje ob Krki. Ogledali 

so si vojašnico Jerneja Molana, vojaško letališče Cerklje ob Krki in Posavski muzej Brežice. V Brežicah so 
si ogledali pomnik osamosvojitvene vojne ter se srečali z udeležencem vojaških aktivnosti. 
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5. 3. - 7. 10. 2022, Teden otroka 

V tem tednu se je veliko dogajalo! Malica malo drugače. Pečenje kostanjev. Obisk Škrata Črkeca.  

 

  

 

6. 3. 10. 2022, Varno v promet 

V začetku šolskega leta smo izvedli tehniški dan Varno v promet. Pregledali smo obvezno opremo 
kolesa in kolesarja ter prisluhnili opažanjem in nasvetom policista. S kolesi smo se odpravili v Odrance, 
kjer smo si ogledali vodni mlin na potoku Črnec, muzej kovaštva in žganjarno ter se preskusili na 
pumptrack poligonu. Muro smo prečkali z brodom na Gornji Bistrici, kjer smo opravili tudi malico. 
Učenci, ki se kolesarjenja niso udeležili, so izdelali plakat z naslovom Varnost v prometu naj bo vedno 
na prvem mestu. 

                     

7. 6. 10. 2022, Evropski dan jezikov 

V okviru Evropskega dneva jezikov so nas na naši šoli obiskali dijaki GFML in njihova profesorja 
španščine in ruščine. Pripravili so nam tri delavnice, kjer so osmošolcem in devetošolcem predstavili tri 
različne tuje jezike. Naši učenci so se skupaj z njimi učili španščino, francoščino in ruščino ter spoznali 
nekaj zanimivosti o teh državah. Dijaki so nam pokazali, da je znanje različnih jezikov pomembno, saj nas 
jeziki povezujejo in bogatijo. 
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8. 6. 10. 2022, Obisk Lutkovnega gledališča Ljubljana in Ljubljanskega 
gradu 

Petošolci in šestošolci so z razredničarkama odkrivali in spoznavali skrite kotičke Lutkovnega gledališča 
Ljubljana, Ljubljanskega gradu in središča slovenske prestolnice. V Lutkovnem gledališču Ljubljana so 
od blizu spoznali različne vrste lutk in 4 odre v omenjenem gledališču. Vsekakor je bil najbolj 
nenavaden in zanimiv oder v tunelu. Popeljali so jih v različne delavnice (šiviljska, lutkarska, mizarska), 
v katerih nastajajo scene, kostumi in lutke. Spoznali so poklice, ki so povezani z gledališčem. Prisluhnili 
in nasmejali so se lutkovni igri Škrt, škrt. Potem jih je pot z vzpenjačo vodila na Ljubljanski grad. Pred 
vodenim ogledom so si ogledali interaktivni muzej lutk. Na koncu so se povzpeli na razgledni stolp in 
uživali ob pogledu na Ljubljano in Ljubljansko barje. Do odhoda avtobusa so si ogledali Tromostovje, 
spomenik Francetu Prešernu in Valentinu Vodniku, Mesarski in Zmajski most. 

          

 

9. 11. 10. 2022, Medobčinsko tekmovanje v krosu 

Tekmovanje v krosu je potekalo v Ljutomeru na hipodromu. Našo šolo je zastopalo 21 učencev od 1. 
do 9. razreda in sicer tisti učenci, ki so najbolje tekli na tekaškem šolskem športnem dnevu. Učenci so 
tekmovali na dveh razdaljah. Od 1. do 5. razreda so pretekli 500 metrov, od 6. do 9. razreda 1000 
metrov. Naši učenci so dosegli izjemne rezultate: prvi mesti sta zasedla Eva Mulec (5. razred) in Vito 
Rob (7. razred). Kai Rošer (4. razred) je bil drugi. Ella Ovsenjak (2. razred) in Matej Belovič (7. razred) 
sta zasedla tretji mesti. 
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10. 21. 10. 2022, Evakuacijska vaja 

V mesecu požarne varnosti smo izvedli evakuacijsko vajo. Organizirali so jo gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Razkrižje. Evakuacijsko vajo so izvedli naši domači gasilci PGD Razkrižje. Gasilci PGD 
Ljutomer so predstavili gasilsko vozilo, predstavniki ZD Ljutomer so predstavili oživljanje 
poškodovanca. 

        

 

11. 10. 11. 2022, Posamično medobčinsko tekmovanje v 
badmintonu za osnovne šole 

Tekmovanje se je odvijalo v športni dvorani v Ljutomeru, potekalo je po 
starostnih kategorijah, za učence in učenke posebej. Udeležili so se ga štirje 
učenci, ki so tekmovali v kategoriji starejših dečkov in starejših deklet. Alina 
Modlic je zasedla 1. mesto, Zoja Zadravec Vidovič pa 2. mesto.  

12. 16. 11. 2022, Izdelovanje izdelkov za božični bazar 

Učenci so skupaj z razredniki izdelovali izdelke, ki so jih ponudili obiskovalcem na božičnem bazarju. 
Uporabili so različna gradiva in tehnike. Učenci so se zelo izkazali s svojimi tehniškimi in oblikovalskimi 
spretnostmi. 

13. 24. 11. 2022, Prireditev Za boljši jutri naših otrok in božični bazar 

Prireditev Za boljši jutri naših otrok so pripravili oz. oblikovali naši učenci. Predstavili so se s tistim, v 
čemer so dobri, s tistim, kar radi počnejo. Imajo mnogo talentov,  s katerimi nas vedno znova 
razveseljujejo! Namen prireditve je bil vstop v praznični čas in zbiranje prostovoljnih prispevkov za 
ureditev učilnice za gospodinjstvo. Gre za uresničevanje programa, ki ga je pripravil upravni odbor 
šolskega sklada. Pri zbiranju sredstev nam vedno pomagajo mnogi posamezniki, društva, podjetja. Za 
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pomoč smo vsem neizmerno hvaležni. Na letošnji prireditvi so bile z nami članice TND Razkrižje. 
Pomagale so nam s peko mlincev.  

Na prireditvi je bilo skupaj z županovo donacijo - 500 EUR, zbranih 2.348,86 EUR. Božične izdelke so 

učenci ponudili občanom tudi v soboto, 26. 11. 2022, ob blagoslovitvi božično-novoletnega drevesa na 

razkriškem križišču. Zbrali so 142,50 EUR prostovoljnih prispevkov. Prostovoljne prispevke so želeli 

zbirati tudi na drugo adventno nedeljo po obeh mašah, a zaradi slabega vremena ta aktivnost ni bila 

izvedena. Tako je bilo skupaj zbranih 2.491,36 EUR! 

Zbiranje prostovoljnih prispevkov za ureditev učilnice za gospodinjstvo še vedno poteka. Sredstva 

lahko nakažete na TRR: SI56 0137 6603 0677 687, namen šolski sklad-učilnica GOS. Veseli bomo čisto 

vsakega prispevka, saj verjamemo v pregovor »Zrno do zrna pogača, kamen na kamen palača.« Za 

vsak vaš dar se vam že v naprej najlepše zahvaljujemo. 
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14. 30. 11. 2022, Učni sprehod 

Sedem strokovnih delavk naše šole sodeluje v razvojni nalogi ZRSŠ Varno in spodbudno učno okolje – 
ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. V sklopu naloge so pripravile učni sprehod, ki so se ga udeležile 
tri predstavnice Zavoda RS za šolstvo, OE Murska Sobota, predstojnica gospa Darja Farič Klemenčič in 
dve svetovalki ter štirje učitelji Osnovne šole Stročja vas z ravnateljico Matejo Leskovar Polanič. Gostje 
so bili navdušeni nad delom naših učiteljic in učencev ter prijetnim počutjem na naši šoli. 

       

 

Dogajanje v Vrtcu pri OŠ Razkrižje 

1. DAN Z BABICAMI IN DEDKI 

Teden otroka,  ki ga obeležujemo prvi teden oktobra, je v vrtcu vsako leto prav poseben.  
V sredo, 9. oktobra 2022 so otroci  v vrtec povabili svoje babice in dedke. Da pa bi bil dan čimbolj 
zanimiv in razgiban  se nam  je pridružila gospa Metka Vlaj, fizioterapevka iz Splošne bolnišnice Murska 
Sobota. Gospa Metka nas je na šolskem igrišču popeljala skozi igrive načine razgibavanja, pri katerih si 
lahko otroci in stari starši pomagajo, kvalitetno preživijo skupni čas, predvsem pa se zabavajo drug z 
drugim.  
Ob koncu smo se posladkali še s pečenimi kostanji na otroškem igrišču.  
Alex Haley je zapisal: »Nihče ne more narediti za majhne otroke tega, kar počnejo stari starši. Stari starši 
nekako posipajo zvezdni prah nad otroki.» Naj bo tega zvezdnega prahu nad našimi otroki čimveč.  
 

 
Zapisala: Petra Donša, pomočnica ravnateljice za vrtec 
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2. ZELO LAČNA GOSENICA 

V mesecu oktobru smo se v srednji skupini ukvarjali z gosenicami. Otroci so med sprehodom opazili 

preluknjane liste repice na njivi.  In tako smo začeli raziskovati, kdo oziroma kaj jih je naredilo. 

Nasmehnila se nam je sreča in našli smo našo prvo gosenico, nato še drugo in tretjo… Odnesli smo jih v 

vrtec in jih nastanili v terarij. Spoznali smo življenjski krog metuljev, prepevali pesmico o gosenici, brali 

slikanico Zelo lačna gosenica, naučili smo se poimenovati dneve v tednu, veliko razvrščali, barvali 

gosenice iz papirja, prepletali vezalke skozi aplikacije, se igrali gibalno igro ''gosenice in metulji'' in izvedli 

vadbeno uro na temo gosenice migajo v šolski telovadnici.  

Metuljev iz naših najdenih gosenic sicer nismo dočakali, smo pa na igriv in sproščen način uživali ob 

različnih dejavnostih. 

      
   

         

Zapisali: vzg. Nina Maršič in Gabrijela Glavač 

 

3. DEJAVNOSTI V MESECU NOVEMBRU V SREDNJI SKUPINI 

V začetku meseca novembra smo obiskali bližnjo kmetijo Belovič, kjer nam je gospodarica z veseljem 

pokazala njihove živali, posebej navdušeni smo bili nad kravami. Postreženi smo bili s svežim kravjim 

mlekom, nekaj smo ga tudi odnesli s seboj v vrtec. Iz njega smo si pripravili slastno medeno mleko s 

cimetom. Poskusili smo tudi domačo kislo smetano, kislo mleko in skuto, ki so nam jo postregli otroci iz 

starejše skupine. 

Iz kartonske škatle smo izdelali kravo Lisko in se preizkusili v molži. Ugotovili smo, da to opravilo sploh 

ni tako preprosto… 

Oblikovali smo kravice iz plastelina, se igrali didaktično igro v telovadnici, si ogledovali slikanice v 

knjižnem kotičku in se naučili deklamacijo Kravica. 

Pogovarjali smo se o zdravi prehrani in o tem, od kod hrano sploh dobimo.  
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Temo smo zaključili v sproščenem in prijetnem vzdušju s tradicionalnim slovenskim zajtrkom na ravni 

vrtca, pri katerem so se nam pridružili gospod župan in dva čebelarja.  

 

Zapisali: vzg. Nina Maršič in Gabrijela Glavač 

 

4. »TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE«  TUDI NA OŠ RAZKRIŽJE 

17. 5. 2022 je TOM telefon pričel z vseslovensko akcijo »Tom potuje, otroke obiskuje«. V okviru projekta 

TOM nahrbtnik potuje po Sloveniji in obiskuje različne osnovne šole. Zaključek akcije bo 20. 11. 2022 na 

rojstni dan TOM telefona. 

Tudi naša osnovna šola se je priključila akciji. TOM nahrbtnik je  bil v naši šoli od 4. 10. 2022 do 10. 10. 

2022. V tem tednu smo na  šoli z učenci izvajali delavnice, na katerih smo predstavljali storitve TOM 

telefona. Spodbujali smo  jih, da se v primeru stiske nekomu zaupajo in se pogovorijo o svoji težavi. Za 

to imajo različne možnosti, ki jih ponuja TOM telefon. 

V šolski avli smo imeli »kotiček« z brošurami in plakati,  med razredi pa je krožil TOM nahrbtnik. 

Kaj smo želeli  sporočiti s to akcijo?  Nobena težava ni prevelika in ne premajhna za pogovor. Kadar smo 

žalostni, jezni, razočarani… nam pogovor lahko pomaga, da se počutimo lažje, se razbremenimo, 

umirimo in dobimo občutek, da v stiki nismo sami.  

Pogovorimo se lahko s katerokoli osebo, ki ji zaupamo – prijateljem, starši, učiteljem, šolsko svetovalno 

delavko. Lahko pa pokličemo na brezplačno, anonimno telefonsko številko TOM telefona (116 111), 

dosegljiva je vsak dan med 12. in 20. uro ali pa jih kontaktiramo preko elektronske pošte (tom@zpms.si) 

ali spletne klepetalnice (e-tom.si). 

 

Petra Donša, mentorica skupnosti učencev 

 

              
 

 

mailto:tom@zpms.si
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VII. OBVESTILA OBČINSKE UPRAVE 

 

1. REBALANS PRORAČUNA OBČINE RAZKRIŽJE  ZA LETO 2022 
Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. 
Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki 
proračuna ponovno uravnovesijo. Rebalans proračuna Občine Razkrižje za leto 2022 je bil sprejet na 
22. redni seji Občinskega sveta Občine Razkrižje dne  2.9.2022 in objavljen v Uradnem listu 
št.117/2022. Uskladitev je bila potrebna predvsem zaradi povprečnine, ki se je povišala iz 628,20 EUR   
na 645 EUR in pa sprememb pri izvajanju projektov, saj je bil proračun Občine Razkrižje za leto 2022 
sprejet že 15.6.2021 in objavljen v Uradnem listu št.105/2021.  
 
PRIHODKI so po rebalansu v  letu 2022 predvideni v višini  1.568.113,74 € 

-  Davčni prihodki zajemajo največji delež (dohodnina, davki na premoženje, domači davki na 
blago in storitve) v  deležu 63,32 % oz. višini 992.887,00 EUR.  

- Nedavčni prihodki so v višini 137.110,02 EUR oz. v deležu 8,74 % (udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja - najemnina JP Prlekija v višini, upravne takse, globe in druge denarne kazni, 
prihodki od prodaje blaga in storitev, drugi nedavčni prihodki- prihodki od komunalnih 
prispevkov).  

- Transferni prihodki so v deležu 26,03 % oz. v višini 408.116,72 EUR. (prejeta sredstva iz 
državnega proračuna: sredstva MNZ občinam ob zunanji schengenski meji, prejeta sredstva iz 
državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin, sredstva za sofinanciranje – državni 
proračun iz sredstev EU Lokalna Zdrava EKO Tržnica,..) 

- Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 30.000,00 EUR v deležu 1,91 % (prodaja stavbnega 
in kmetijskega zemljišča). 
 

 
 

 

ODHODKI rebalansa proračuna  Občine Razkrižje za leto 2022 so planirani v višini 1.694.408,74 EUR   
- Tekoči transferi predstavljajo 38,80% oz. 657.474,50 EUR (subvencioniranje cene kanalizacije 

(omrežnina) odvajanje in čiščenje ter subvencija vode; transferi posameznikom in 
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gospodinjstvom: oskrba v domovih upokojencev, regresiranje prevozov v šolo, 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 21,88 % oz. 370.773,78 EUR (plače, prispevki delodajalcev, izdatki 
za blago in storitve, plačila domačih obresti za kredite in sredstva izločena v rezerve).  

- Investicijski odhodki predstavljajo 38,09% oz. 645.340,46 EUR. Sredstva so se namenila 
predvsem za: Ureditev občinskih cest ob meji z R Hrvaško na območju Občine Razkrižje 
(projektna dokumentacija, izvedbeni načrti), Lokalna Eko Zdrava Tržnica, Vračanje h koreninam, 
dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov, digitalna transformacija občine,… 

- Investicijski transferi so bili v višini 20.820,00 EUR oz. 1,23 % (Investicijsko vzdrževanje vodovod 
sistem C, sanacija odlagališča Ljutomer, sofinanciranje RCEROP, investicijsko vzdrževanje OŠ in 
vrtec). 

 

 
 

V letu 2022 se občina ne bo  dodatno zadolžila. V odplačilu dolga je  planirano  vračilo glavnice za 
kredite skupni višini 44.261 EUR (SID Banka vrtec in šola,  Javni razvojni sklad iz Ribnice (Factor banka) 
in plačilo glavnice vračilo povratnih sredstev po 23. členu ZFO). 
 

2. ODDELKI IN SISTEMIZACIJA V VRTCU  

Občinski svet Občine Razkrižje je na podlagi vloge OŠ Razkrižje na 22. redni seji, dne 2.9.2022,  

obravnaval in podal soglasje k oblikovanju oddelkov in sistemizaciji za šolsko leto 2022/2023. Oddelki se 

oblikujejo glede na število vpisanih otrok in njihove starosti,  v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom 

o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.  Podatke o vpisu in starosti vpisanih otrok ima 

vrtec, ki na podlagi prej omenjene zakonodaje strokovno pripravi predlog občinskemu svetu.   

Za šolsko leto 2022/2023 je bilo podano soglasje za 2,5 oddelka in soglasje k sistemizaciji delovnih mest, 

ki je prilagojena številu oddelkov. 

V mesecu marcu  2022 je bila sprejeta nova ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu pri Osnovni 

šoli Janeza Kuharja Razkrižje in znaša prvo starostno obdobje 562,53 EUR,  za ostale pa  489,55 EUR. 

Občina Razkrižje staršem dodatno subvencionira ceno v višini 50 EUR/mesec. Tako,  da je osnova za 

plačilo staršev 512,53 € – prvo starostno obdobje in za ostale 439,55 €. Sprememba je pričela veljati od 

1.4.2022. 
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Za vsako prosto-nezasedeno mesto v vrtcu je občina dolžna plačevati ekonomsko ceno zmanjšano za 

stroške živil kar znaša za oddelek prvega starostnega obdobja 528 € za ostala oddelka  pa 455 EUR 

mesečno. Zakon o javnih financah občini nalaga, da mora  pri svojem delovanju in porabi sredstev 

spoštovati načeli gospodarnosti in učinkovitosti.  

 

SREDSTVA ZA DELOVANJE VRTCA IN ŠOLE 

Občina ima v letu 2022 predvidena sredstva: 

-  za potrebe vrtca v višini 192.320 € sredstev (kritje razlike v ceni, nadomeščanje vzgojiteljev, 

računalničar, dodatna strokovna pomoč na podlagi izdanih odločb in sklepih pristojnih institucij 

za posamezne otroke v znesku  190.000 € in 2.320 € za nabavo čistilnega stroja). 

- za potrebe šole v skupni višini 40.634 € (za pokrivanje materialnih stroškov 24.000€, zavarovanje 

šole 2.500€, dodatni program pomočnica kuharice 134 €, regresiranje prevozov v šolo 10.500 €, 

investicijsko vzdrževanje v višini  3.500 €) 

 

DENARNA POMOČ ZA NOVOROJENCE IN PRVOŠOLCE 

V proračunu za leto 2022 so predvidena tudi sredstva za novorojence in prvošolce, ki se izplačujejo na 

podlagi sprejetega Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence  v Občini Razkrižje (200 € za 

novorojenca) in Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolce v Občini Razkrižje (300 € za prvošolca).  

Za novorojence je za leto 2022   predvideno 2.200€ za prvošolce pa 3.300 €. 

 

3. Brezplačni najem prikazovalnika hitrosti 

Občina Razkrižje je bila ponovno uspešna pri pozivu Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) lokalnim 

skupnostim za šestmesečni brezplačni najem prikazovalnika hitrosti (do 30. 6. 2023), na katerem je 

izpolnila vse zahtevane pogoje. 

Prikazovalnik hitrosti v brezplačnem najemu bo tokrat nameščen ob kategorizirani občinski javni poti št. 

724761 Veščica – Razkrižje (Gmajna), na izpostavljeni točki šolske poti in drugih udeležencev v prometu, 

natančneje na Veščici v bližini HŠ 45b na kandelabru javne razsvetljave št. 4, zaradi razvijanja višjih 

hitrosti vožnje, kot je dovoljena glede na omejitve - 30 km/h, promet  je povečan zaradi koriščenja 

»tranzitne bližnjice«, prav tako pa je predlagana lokacija sredi strnjenega dela naselja. 

Namen namestitve prikazovalnika hitrosti je zmanjševanje hitrosti vozil, hkrati pa štetje prometa in 

analiza prometnega stanja, ki bo podlaga za nadaljnje ukrepe v smislu povečanja prometne varnosti za 

najranljivejše udeležence v prometu.  

 

4. Upoštevanje postavljene prometne signalizacije v križišču Razkrižje 

Priprave na investicijo celovite Ureditve križišča v Razkrižju in ureditev regionalne ceste R3 - 726/1322 

od križišča do km 5+460, so v teku. Območje križišča, ki vključuje križanje treh regionalnih cest R1-

231/1325 Gibina-Razkrižje, R1-231/1323 Razkrižje - Stročja vas in R3-726-1322 Črenšovci-Razkrižje pa je 

zaradi zelo nevarnih in nepreglednih cestnih priključkov botrovalo k takojšnjemu ukrepanju za 

izboljšanje prometne varnosti. 
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Na opozorilo problematike, je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) v križišču že pred nekaj časa na dveh 

lokacijah namestila spremenjeno prometno signalizacijo iz znaka za Križišče/cestni priključek s 

prednostno cesto, na prometni znak Ustavi -  STOP. V letošnjem letu so stanje s strani Direkcije RS za 

infrastrukturo ponovno preverili ter na podlagi ugotovljenega neupoštevanje postavljene prometne 

signalizacije, naročili dodatno prometno opremo za večjo prometno varnost ter boljše zaznavanje 

postavljene prometne signalizacije.  

 

Naprošamo vas, da upoštevate spremenjeno prometno signalizacijo, ker je tako postavljena z namenom 

večje prometne varnosti.  

 

 

 

 
5. Enosmerni promet okrog večnamenske stavbe v središču občine 

V zadnjih dneh meseca oktobra smo v sklopu zaključnih aktivnosti projekta Evropski teden mobilnosti 
2022 v Občini Razkrižje izvedli že dlje časa planirano vzpostavitev enosmernega prometa z vertikalnimi 
in talnimi oznakami okrog večnamenske stavbe v občinskem središču. 

Namen preureditve je bil: 
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- ureditev enosmernega prometa okrog stavbe s talno in vertikalno prometno signalizacijo s 
parkirnim režimom (uvoz  med stanovanjskim blokom in  večnamensko stavbo in izvoz med 
večnamensko stavbo in stanovanjsko hišo Carovič) 

- namestitev dveh cvetličnih korit  za preprečevanje  parkiranja na površini za pešce ter 
preglednejšega vključevanja na regionalno cesto.  

Občina je za preureditev pridobila strokovni predlog, h kateremu je soglasje podal tudi Občinski svet 
Občine Razkrižje na 15. redni seji, dne 15. 6. 2021.  Prav tako je občina za predvidene posege, dne 10. 9. 
2021 pridobila soglasje za dela v varovalnem pasu regionalne ceste.  

V letu 2022 smo pridobili vir sofinanciranja preureditve. 

Predlog je že bil javno objavljen na strani 66 in 67 občinskega informatorja Razkriška križpotja, julij-
december 2021. 

    

   

    

6. Javna razsvetljava – sporočanje napak 

Obveščamo vas, da so svetilke javne razsvetljave označene s številkami. V 
kolikor opazite, da katera ne sveti, to sporočite v občinsko upravo na 02 584 
99 12 ali 041 878 448 in ob tem navedite še številko svetilke, ki je nalepljena 
na drogu.  
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7. Javljanje okvar na prečrpališčih javnega kanalizacijskega omrežja 

Na območju Občine Razkrižje je deset črpališč fekalne odpadne vode. Črpališča so izvedena iz 
armiranega poliestra, ki so ga na dnu obtežili proti vzgonu z AB tlačno ploščo, na 
vrhu pa z AB krovno ploščo različnih dimenzij. V vsakem posameznem črpališču sta 
vgrajeni po dve potopni črpalki, ki delujeta izmenično. Vgrajene črpalke so različnih 
kapacitet glede na hidravlični izračun, višino črpanja in dolžino tlačnega voda. 
Vsako črpališče ima svojo elektro omaro in komandno omaro za obratovanje 
črpalk. V kolikor opazite, da na črpališču utripa luč, to sporočite dežurni službi 
Javnega podjetja Prlekija d.o.o. na brezplačno telefonsko številko 080 24 26. 

 

8. Prijava na obveščanje o izklopih električne energije 

Priporočamo vam, da svoje gospodinjstvo prijavite na obveščanje o izklopih električne energije.  
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Društvo za zaščito živali Pomurja 

Novice – ZIMA 2022 

POSKRBITE ZA ŽIVALI  
 

Zima je za živali težko obdobje, če za njih ni primerno posrbljeno. Kljub dlaki in perju čutijo mraz, ogroženo 

je lahko njihovo življenje. Poskrbimo, da imajo na voljo primerno bivališče in dovolj hrane.  

MRAZ IN ZIMA 

Živalim moramo zagotoviti primerne bivalne pogoje. Če živali bivajo zunaj, morajo imeti zavetje pred 

vetrom, hiška naj bo dobro izolirana in napolnjena s slamo. Deke niso primerne, saj postanejo vlažne. Pri 

temperaturah pod lediščem jim omogočimo vstop v hodnik, garažo, kurilnico. Bivanje z nami v notranjosti 

pa je za njih zagotovo nekaj najlepšega.  

Voda mora biti vedno na razpolago (tekoča – večkrat preverimo in menjamo), hrana naj bo dovolj kalorična. 

Priporočeno je hranjenje z briketi, saj ne zamrznejo.  Z gibanjem ohranjajo kondicijo in se ogrejejo. V 

primeru soljenja cest, psu po sprehodu umijemo in obrišemo tačke.  

Divje živali so čez zimo ogrožene. Ptičem nastavimo semena (ne kruha) in jim pomagamo preživeti.  

PETARDE 

Zaradi pokanja petard je praznično decembrsko obdobje za živali zelo stresno. Nekatere živali se od strahu 

kar tresejo, druge zbežijo, lahko jih povozi avto ali pa se izgubijo za vedno. Divje živali čez zimo načeloma 

počivajo, glasno pokanje pa jih spravi v paniko in brezglavo bežanje pred poki. Trošijo energijo, ki jo nujno 

potrebujejo, da preživijo zimo v kateri se že tako borijo s pomanjkanjem hrane in nizkimi temperaturami.  

 

Kako poskrbimo za živali? Prostor naj bo izoliran, glasba bo omilila zvok ostrega pokanja. Čez dan naj 

imajo več aktivnosti (npr. daljši sprehod), da bodo zvečer utrujene. Naj bodo z nami, delajmo jim družbo.    
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POMAGAJMO ŽIVALIM  

DOBRODELNOST 
Čas, ko zaključujemo leto je hkrati tudi priložnost, da mu dodamo nekaj dobrodelnega. V Društvu tekom 

celega leta pomagamo živalim, a tudi mi potrebujemo pomoč, da lahko pomagamo.  

Koledar 2023 krasijo rešene živali, ki so tokrat v objektiv ujete v ljubečem stiku svojih skrbnikov.  

Izdelki društva (majice, lončki, vrečke iz blaga, idr.) so lahko krasno darilo. 
 
ŽIVALI NISO DARILO – NIKOLI ne podarjamo/kupujemo živali kot predmete! Živali so velika odgovornost in 
terjajo veliko predanosti in vsakodnevne oskrbe. Za žival se lahko odloči samo odrasel! Še lepše pa je, če 
posvojimo živali iz zavetišča in jih rešimo trpljenja.  
 
Donacija MAČJE HRANE nas razbremeni pri skrbi za več kot 200 zapuščenih in brezdomnih mačk.  
 
Donacija DOHODNINE vas ne stane nič! Država se odpove 1% dohodnine, če določite kateri organizacijo 
želite podpreti. Izpolnjeni obrazec pošljite na DZŽP, Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota.  


