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KLJUB OBMEJNEMU POLOŽAJU ODLOČNO IN POGUMNO V PRIHODNOST
1. Pandemija – življenje podredili preprečevanju okužb

Dobra dva meseca so bile aktivnosti v občini osredotočene v 
premagovanje pandemije, z nekaterimi specifikami, ki jih prinaša 
obmejno območje, za kar so bili angažirani vsi potenciali, s katerimi 
občina razpolaga. Četudi je nekaj ljudi iz naše občine zaposlenih na 
delovnih mestih, ki so rizična, smo pandemijo končali z eno samo okužbo 
osebe, ki je zaposlena v Domu starejših občanov Ljutomer. Bistveno je, 
da smo poskrbeli, da nobena družina ali posameznik ni bil prepuščen 
sam sebi. Izredno pomembno vlogo je občina opravila v reševanju stisk 
obmejnih prebivalcev, tudi dvolastnikov v prehajanju državne meje s 
Hrvaško. Razkriška občina je bila posrednik med pristojnimi državni 
organi, tudi za mnoge ljudi, zlasti dvolastnike izven občine. Izkazalo 
se je odlično sodelovanje na relaciji policijskih uprav, Policijske uprave 
Murska Sobota in Policijske uprave Županije Medžimurske, Upravne 
enote Ljutomer, Občine Razkrižje in Občine Štrigova.

2. Kljub krizi, ki jo je povzročila pandemija, nam je država namenila nekaj več 
sredstev

Ker gre za manjšo občino, je temu ustrezen tudi manjši proračun. Največji poudarek v proračunu 2020 in 
pripravljenim rebalansom proračuna je na investicijah: most čez reko Ščavnico na Šafarskem, lokalna eko zdrava 
tržnica, ureditev občinskih cest ob meji s Hrvaško (arbitražne ceste), vključno s projektno dokumentacijo in delno 
izvedbo, občinska javna pot Veščica – Globoka – Tigeli  (svoj del pa bi morala zagotoviti Občina Ljutomer).

3. Uresničevanje in nadaljnje usklajevanje državnih 
načrtov v cestni program poteka v okviru 
dogovorjenega

Od pomembnih državnih cest smo jeseni 2019 začeli in v marcu 2020 
zaključili investicijo državne ceste od Gibina v smeri mejnega prehoda 
Gibina do same državne meje, tako da je občina z obnovljenimi 
državnimi cestami povezana od zahoda do vzhoda. Pomembno je, da je z 
Direkcijo RS za infrastrukturo usklajena in podpisana projektna naloga 
za ureditev glavnega razkriškega križišča, državne ceste s pločniki 
in javno razsvetljavo za severni del Razkrižja, smer Prekmurje, z 
avtobusnima postajališčema, kolesarsko stezo in novim kolesarskim 
mostom čez Ščavnico. Gre torej za uskladitev nalog, ki se bodo izvajale 
v prihodnjih letih.

4. Na videz drobne, a za ta kraj pomembne naloge - Domačija z novimi idejami
V teh dneh je bila podpisana pomembna pogodba o upravljanju 
s kompleksom Domačija v obmejnem kraju Šprinc za namen 
izvajanja socialnega podjetništva s podjetjem JEDRO - zavod 
za razvoj socialne ekonomije, Ljutomer, so.p. 
Za ta namen je občina dala v upravljanje svoje nepremičnine, 
4 ha posestvo z zemljišči in zgradbami. Nepremičnine bodo 
namenjene razvoju socialne ekonomije in ne le izključno 
pridobivanju dobička, koristile bodo uporabnikom, oziroma 
širši skupnosti in proizvajajo tržne, oziroma netržne proizvode 
in storitve. V tem podjetju so že zaposleni tudi občani te 
občine. S hvaležnostjo pa je potrebno omeniti večletno dobro 
sodelovanje s Škofijsko karitas Murska Sobota, ki je ustvarilo 
dobro podlago za uresničevanje nadaljnjih programov.



5. Povzetek pomembnejših nalog za prihodnje obdobje

Ob pomembnejših aktivnosti, ki se izvajajo, so še aktivnosti za obnovo državne ceste med Veščico v 
Občini Razkrižje in  mestom Ljutomer, izvedba komasacij in  melioracij, kar pa je odvisno predvsem od 
pripravljenosti lastnikov zemljišč, nadaljevanje ukrepov zmanjšanja poplavne ogroženosti, predvsem z 
visokovodnimi nasipi ob reki Muri. Ena od pomembnih nalog je odprava birokratskih ovir na državni 
ravni, za hitrejše postopke dopolnjevanja OPN, zlasti za nekatere gospodarske dejavnosti in Center 
Zavirje, kot osrednji prostor namenjen športnim, kulturnim, turističnim in požarno-varstvenim 
dejavnostim. 

6. Nekaj utrinkov iz dogodkov, ki so se odvijali v času med obema praznikoma:

23. prireditev Pozdrav jeseni, 15. 8. 2019

Predaja svojemu namenu prikazovalnika hitrosti na Veščici, 
3.10.2019

Tekmovanje kuharjev amaterjev v pripravi zdravih obloženih kru-
hkov v okviru projekta Zdrav način življenja za vse, 5. 10. 2019

Koncert komornega zbora iz Domžal in predstavitev Balade o 
repici pisatelja Vlada Žabota, 3. 11. 2019

Back To the Beginning Festival, 31. 8. 2019

Pravljične urice ob Tednu otroka v Knjižnici in čitalnici Razkrižje, 
7. 10. 2019

Regijski posvet svetov za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, 28. 11. 2019

Predstava Gledališke šole ONinME Ljutomer, Babji parlament, 
20. 9. 2019

Občina Razkrižje prejela naziv Planetu Zemlja prijazna občina, 
24. 10. 2019

Blagoslov božično-novoletnega drevesa v razkriškem križišču, 
30. 11. 2019

Štrigova-Razkrižju, 8. 12. 2019 Gostovanje s predstavo Božična noč, v Božični vasi v Banovcih 
ob 20. letnici projekta Božična Prlekija



Kulturno društvo Cven, Veseli večer, 19. 1. 2020

Obisk kurentov, 21. 2. 2020

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, 7. 2. 2020

Proslava ob mednarodnem dnevu maternega jezika, 6. 3. 202014. Valentinov koncert, 16. 2. 2020

7. Ob upoštevanju vseh omejitev vas prijazno vabimo, da se nam pridružite tudi na 
osrednji prireditvi ob 22. občinskem prazniku.

Posebnost tega praznika je, da bomo posebej obeležili 30. jubilejno kresovanje, ki ga skozi vsa leta od 
razglasitve samostojne Slovenije posvečamo prav temu dogodku. Zdi se nam pomembno, da tiste svetle 
trenutke iz naše zgodovine vendarle proslavimo skupaj. Ponujamo pa vam še nekaj drugih priložnosti 
s prijetnimi dogodki.

VABLJENI
NA PRIREDITEV OB 22. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE RAZKRIŽJE

Z OBELEŽITVIJO 29-LETNICE  SAMOSTOJNOSTI 
IN ODHODA JLA  IZ TEGA DELA SLOVENIJE TER 

30. KRESOVANJE OB DNEVU DRŽAVNOSTI

PRIREDITEV BO V CENTRU ZAVIRJE RAZKRIŽJE
v petek, 26. junija 2020, ob 20. uri

Sodelujejo: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, Območno združenje 
slovenskih častnikov Ljutomer, Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje

Ostali dogodki: 

 Ӷ Občina Razkrižje in Ambulanta Razkrižje vas v nedeljo, 21. 6. 2020, vabita na KOLESARJENJE. Zbirno 
mesto bo pri Domu kulture Razkrižje ob 16.30. Relacija kolesarjenja: Šafarsko – Mota – brod Melinci – 
Gornja Bistrica – Šafarsko. Dolžina proge je 15 km. 
Dogodek ob Evropskem tednu mobilnosti 2020 bomo izvedli v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007
#trajnostnamobilnost, #evropskitedenmobilnosti, #samo1planet, #care4climate, #sptm

 Ӷ Inštitut Emonicum za zdravo in aktivno življenje in Občina Razkrižje organizirata predavanje o sladkorni 
bolezni in z njo  povezanimi težavami zadrževanja urina, ki bo v okviru projekta Zdravo sožitje potekalo v 
torek, 23. junija 2020, s pričetkom ob 18. uri v prostorih Občine Razkrižje.

 Ӷ Splošna knjižnica Ljutomer občanom Občine Razkrižje, ki se bodo 24. junija 2020 na novo včlanili v 
knjižničnem izposojevališču Razkrižje, ob občinskem prazniku podarja brezplačno enoletno članstvo ter 
brezplačne oglede razstav v galeriji Ante Trstenjak (Ljutomer).

 Ӷ Župnijska karitas Razkrižje vabi na Pohod solidarnosti z ljudmi, ki so morali zapustiti domove.  Zbrali se 
bomo pred razkriško cerkvijo v soboto, 27.6.2020, ob 16. uri.

 Ӷ V nedeljo, 28. junija 2020, se po svetih mašah dobimo pri Ivanovem izviru in Centru Zavirje, na 
tradicionalnem srečanju ob godu Janeza Krstnika.

22. sezona uprizoritve predstave Božična noč pri Ivanovem 
izviru


