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I. ŽUPANOV UVOD
V času od začetka epidemije s Covid – 19, ko so stiki med ljudmi bili omejeni, smo za namen boljše
obveščenosti vseh prebivalcev v občini, začeli izdajati informatorje z aktualnimi dogodki in aktivnostmi
v občini. Te informatorje dostavljamo v vsako gospodinjstvo, objavljamo pa jih tudi na spletni strani
občine. Čez poletje in jesen, se je nabralo veliko zanimivosti, pomembnih dogodkov in različnih
informacij tako, da je pred vami že četrta letošnja izdaja informatorja Razkriška križpotja – aktualno.
Svoj uvod bi želel osredotočiti na tisto, kar je za večino ljudi zares pomembno in v kar smo v občini
namenili izjemno veliko naporov, da se nekatere naloge izpeljejo tako, kot je to v našem skupnem
interesu in kot so tudi v zasnovi zastavljene.

1. Potek aktivnosti za pridobitev zobozdravnika
Najprej bi izpostavil velika prizadevanja za pridobitev stalnega zobozdravnika in podelitev koncesije
zasebniku, še toliko bolj, ker imamo opremljeno zobozdravstveno ordinacijo, ki sameva. Pri tem je bilo
potrebno izpeljati vrsto aktivnosti in sicer:
-

-

-

-

Sprejeti Odlok o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Razkrižje
(objavljen v Uradnem listu RS, štev. 3/2021).
Sprejeti Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
na področju zobozdravstva v Občini Razkrižje in ga pred potrditvijo v drugi obravnavi dati v
soglasje Ministrstvu za zdravje in Zavodu za zdravstven zavarovanje Slovenije (predlog odloka je
bil sprejet na seji občinskega sveta Občine Razkrižje, dne 25.2.2021).
Na temelju gornjih dveh aktov je sprožen postopek pridobivanja predhodnega soglasja k odloku
za podelitev koncesije na področju zobozdravstva.
Dne 31.08.2021 je Ministrstva za zdravje ugodilo vlogi Občine Razkrižje in izdalo pozitivno soglasje
na koncesijski akt z odločbo štev. 0142-330/2021/5 in navedlo, da je koncesijski akt Občine
Razkrižje, štev. 014-11/2020/24 v zvezi s podelitvijo koncesije za opravljanje zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni v besedilu koncesijskega akta občine, ta izpolnila vse zakonske pogoje
in navaja, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v
obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, s čemer so upoštevana določila, ki so
opredeljena v drugem odstavku 42. člena ZZDej. Na koncu odločbe ministrstvo še navaja:
»Ministrstvo za zdravje, upoštevajoč odgovornost za sistemsko ureditev organizacije
zdravstvenega varstva na območju cele države in njegovega nemotenega delovanja ter glede na
to, da je bilo v postopku ugotovljeno, da so v koncesijskem aktu upoštevane določbe prvega
odstavka 44.a člena ZZDej, soglaša s predlogom koncesijskega akta v besedilu, kot ga je opredelila
Občina Razkrižje, zato je odločilo, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe«.
Nekaj dni po prejeti pozitivni odločbi Ministrstva za zdravje pa je na veliko presenečenje in
razočaranje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dopisom z dne, 10.9.2021 Občino
Razkrižje obvestil, da ne soglaša z nameravanim sprejemom Odloka o podelitvi koncesije za
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva v Občini
Razkrižje, ker za ta program niso zagotovljena finančna sredstva in da dogovor za leto 2021 ne
opredeljuje dodatnega obsega programa javne službe in zato ne more dati soglasja.
Občina Razkrižje je nemudoma reagirala in z dopisom z dne 20.9.2021, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije ponovno pozvala k izdaji predhodnega soglasja z zahtevo po zagotovitvi
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enakopravnega dostopa občank in občanov Občine Razkrižje do zobozdravstvenih storitev , ker
so jim s tem kršene zakonske in ustavne pravice, saj iz dopisa ZD Ljutomer, štev. 513/2021, z dne
18.08.2021 in dopolnitve dne 30.8.2021 izhaja, da storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti na
področju zobozdravstva za občane Občine Razkrižje, Zdravstveni dom Ljutomer ne more
zagotoviti v obsegu, kot je določeno z mrežo javne zdravstvene službe.
- Na ponovni poziv Občine Razkrižje je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne,
26.10.2021 ponovno odgovoril, da je stališče Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ostalo
nespremenjeno.
Oba dopisa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v digitalni obliki podpisala generalna
direktorica doc. dr. Tatjana Mlakar. Gre samo za dopis, brez izreka ali pouka o pravnem sredstvu. Naj
dodam, da gre za tretjo največjo blagajno v državi, ki upravlja s 3,4 milijarde evrov denarja, zbranega
za zdravje državljanov, kjer se zbirajo tudi naša sredstva od osebnih dohodkov in dodatnega
zdravstvenega zavarovanja. Težko je razumeti, da je pri tako mogočni ustanovi, ki razpolaga s tako
velikanskimi sredstvi problem financiranja enega zobozdravstvenega tima na obrobju Slovenije. Še
toliko bolj, ker je zobozdravnika potrebno najti in kljub pomanjkanju zobozdravnikov so tudi takšni, ki
so pripravljeni delati v tem obmejnem okolju.
Da občanke in občani Občine Razkrižje in vsi drugi, ki v bližnji okolici nimajo zagotovljene oskrbe na
področju zobozdravstva, ne bi bili preveč razočarani zagotavljamo, da vsi, ki smo odgovorni za
zagotavljanje pravic naših ljudi, da prizadevanja za zagotovitev naših pravic niso zaključena. V ta
postopek smo vključili tudi Zastopnika pacientovih pravic in se ponovno obračamo na Ministrstvo za
zdravje, da se te diametralno nasprotujoča stališča ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, odpravijo. Sicer pa izkušnjo glede prizadevanj za pravice naših ljudi na področju zdravja in
lekarniške dejavnosti že imamo in vemo, da nam kar tako ni nič podarjeno.

2. Potek aktivnosti za ureditev občinskih cest ob državni meji z Republiko Hrvaško na
območju Občine Razkrižje, na podlagi Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi
končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
Kratek povzetek aktivnosti:
10. oktobra 2018 je bil na Direkciji RS podpisan sporazum med DRSI in Občini Razkrižje o medsebojnih
obveznostih.
31. 7. 2021 je na Direkciji RS pred strokovno komisijo bila potrjena večina projektnih nalog od 11.
odsekov obmejnih cest, za nekatere so uskladitve bile dosežene nekoliko kasneje.
Na podlagi potrjenih projektnih nalog, sta bili izbrani dve projektantski organizaciji, ki izdelujeta
projektno dokumentacijo, to sta:
-Projektivni Biro Lazar d.o.o. iz Murske Sobote
-in Atrij gradbeni inženiring d.o.o. iz Odrancev.
Direkcija RS za infrastrukturo je določila recenzenta, ki vrši strokovni nadzor nad izdelavo projektne
dokumentacije.
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26. maja 2021 je bil opravljen operativni usklajevalni sestanek v Občini Razkrižje med izbranima
projektantskima organizacijama, recenzentom, Direkcijo RS za infrastrukturo in predstavniki Občine
Razkrižje. Odpravljena je bila večina nejasnosti.
V teku je usklajevanje med recenzentom in projektantskima organizacijama. V kratkem pričakujemo
potrditev usklajenih projektov za izvedbo tudi na Direkciji RS za infrastrukturo.
Na zadnjih dveh sejah je občinski svet sprejel zavezujoče sklepe, s katerimi je zadolžil obe projektantski
organizaciji, da maksimalno pospešita aktivnosti, da bodo projekti usklajeni, najpozneje do konca leta.
V novembru je bil še en pomemben sestanek med recenzentom, projektanti, Direkcijo RS za vode in
Občino Razkrižje. Usklajevanja so potekala glede pogojev, ki jih je v svojem aktu izdala direkcija,
nanašajo pa se na potek trase ceste od mostu pri Novakovi domačiji na Veščici in ob Ščavnici, smer
Šprinc dolina, do državne meje pri kapelici v Globoki. Direkcija za vode je soglašala s potekom ceste, ki
ostane na sedanji trasi, da je ne bo potrebno seliti, kot je bilo prvotno v dokumentu direkcije zapisano.
Zato se za celoten odsek ceste dokumentacija zaključi in se da v potrditev recenzentu. Za gradnjo
mostu pa se investicija vodi ločeno, ker je zanj potrebno izdelati dodatno hidrološko-hidravlično študijo
in pridobiti gradbeno dovoljenje, ker bo most novogradnja in bo za dvosmerni promet. Pridobivanje
dovoljenj bo za most trajalo še nekaj časa. Zato je sedanji most delno obnovljen, da še po njem lahko
poteka promet za lažja vozila.

3. V teku je več manjših projektov
V teku pa je še nekaj manjših projektov, kjer so vključena evropska in lastna sredstva. Gre za projekte,
ki se izvajajo v okviru LAS Prlekija. To sta predvsem Eko zdrava tržnica, projekt bi moral biti zaključen v
letu 2022 in projekt Vračanje h koreninam, ki se bo izvajal v Šprincu, povezan pa je z večjimi zemljišči,
ki so v lasti občine, povezano tudi z Domačijo (nekdanje Rumičevo posestvo), s povezavo s središčem
Šprinca in Koprive ter prireditvenim prostorom, kletjo in vinogradom v tem delu Šprinca. Med drugim
se bo urejala tudi pot do Domačije in prekrila streha na kleti, ki je v lasti občine.

II. PREGLED DOGAJANJA OD JUNIJA DO DECEMBRA 2021
1. Pohod do spominskih obeležij v Občini Razkrižje
Lep uvod v praznovanje 23. občinskega praznika in 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije je
bil pohod do spominskih obeležij, ki je potekal v organizaciji Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje.
11. junija 2021 so ljutomerska veteranska in domoljubna društva (Območno združenje veteranov vojne
za Slovenijo Ljutomer, Policijsko veteransko društvo »Sever« za Pomurje – PO Ljutomer, Območno
združenje slovenskih častnikov Ljutomer in Združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer), skupaj z
Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje, organizirali pohod do spominskih obeležjih v Občini Razkrižje.
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2. Slovenska bakla je obiskala tudi Občino Razkrižje
V četrtek, 24. junija 2021 smo bili v pričakovanju Slovenske bakle. Namen projekta, katerega nosilec je
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, je bil povezati občanke in občane iz vseh 212
občin, v njih prebuditi jekleno voljo in širiti vrednote olimpizma.
Slovenska bakla za olimpijske igre Tokio 2020 je bila izdelana iz recikliranega jekla Skupine SIJ – Slovenske
industrije jekla, v kombinaciji z lesom. Svojo popotovanje je bakla pričela na Triglavu, kamor jo je ponesla
šesterica gorskih reševalcev iz društev GRS. Slovenska bakla je v 81. dneh obiskala vseh 212 slovenskih
občin. V Občino Razkrižje je prispela 24. junija iz Občine Ljutomer. Županu Občine Razkrižje Stanku
Ivanušiču jo je na mejni črti med občinama predal predsednik Športne zveze Ljutomer Miroslav Rauter.
V spremstvu podžupana Občine Razkrižje Denisa Baumgartnerja, nogometne reprezentantke in članice
nogometne ekipe državnih prvakinj Špele Rozmarič ter mladih gasilcev PGD Razkrižje, so se odpravili v
Center Zavirje Razkrižje. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, dogodek ni bil namenjen širši
javnosti temveč le za povabljene. Na nogometnem igrišču Centra Zavirje Razkrižje se je dogodek pričel s
pevsko točko Enye Lazar iz rejniške družine Ferlin ter harmonikarja Sreča Kotnika. Program je povezoval
Tomaž Lukač, znan kot komentator nogometne Lige prvakov. Okrog nogometnega igrišča so ena za
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drugo tekle ekipe po 3 do 5 članov. Kot nosilci bakle pa so sodelovali naslednji občani v spremstvu učenk
in učencev OŠ Razkrižje ter članov različnih društev:
• župan Stanko Ivanušič.
• podžupan Denis Baumgartner.
• najstarejša članica občinskega sveta Terezija Nemec.
• član občinskega sveta in podpredsednik ŠD Razkrižje Damjan Pergar.
• mentor mladincev pri PGD Razkrižje Jože Makovec.
• Špela Rozmarič, uspešna nogometašica, članica Ženskega nogometnega kluba Nona Pomurje in
članica ženske nogometne A reprezentance. Največji uspeh je dosegla, ko se je s klubom uvrstila
med 32 najboljših ekip v Evropi. V svoji karieri je z ŽNK Pomurje sedemkrat osvojila naslov
državnih prvakinj. Naslov pokalnih prvakinj pa petkrat. Dvakrat je bila v najboljši enajsterici
Slovenije in sicer v sezoni 2018/19 in 2020/21. S strani Občine Razkrižje pa je že leta 2013 prejela
zlato plaketo za športne dosežke.
• Mitja Sedmak bivši rokoborec, sedaj pa uspešno deluje v družinskem podjetju. V svoji rokoborski
karieri je 12 krat postal državni prvak, na evropskem prvenstvu je dosegel enkrat 5. mesto in
enkrat 3. mesto, na svetovnem prvenstvu pa 9. mesto. Njegova športna pot se je žal zaradi težke
poškodbe končala s pripravami za olimpijske igre Tokio 2008.
• Jani Ščavničar je bivši rokometaš in član ekipe Dodgeball Pomurje. Janijeva športna kariera se je
pričela v osnovni šoli, kjer je treniral karate. Kasneje se je izkazal v rokometu in celo igral v 1.B in
2. državni ligi. Z ekipo Dodgeballa se je leta 2017 udeležil evropskega prvenstva in leta 2018
svetovnega prvenstva.
• Anja Ferlin, ki trenutno deluje kot vršilka dolžnosti ravnateljice v Domu Antona Skale Maribor,
pripravlja pa doktorat iz edukacijskih ved. Izhaja iz rejniške družine Ferlin iz Razkrižja, njeni starši
so se namreč odločili v rejništvo sprejeti kar 7 otrok.
• Eva Mulec, ki je na dan dogodka zaključila 3. razred na OŠ Razkrižje se lahko pohvali z naslovom
državne prvakinje v krosu.
• David Mulec, je bil državni podprvak v krosu.
Po zaključku tekaškega dela je pri Ivanovem izviru bil odigran prizorček po ljudskem izročilu O slepi
deklici ter ponujene razkriške pogačice. Za vse prisotne so članice Turistično narodopisnega društva
Razkrižje pekle razkriške mlince, osvežilne pijače pa je prispevala Radenska.
Delegacija Občine Razkrižje je predala baklo Občini Črenšovci na mostu čez reko Muro. Prevzela jo je
županja Vera Markoja v spremstvu športnikov ŠD Črenšovci. Bakla je sklenila prvi del poti z vrnitvijo na
Koroško 23. julija.
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3. Sveta maša za domovino
Po predaji Slovenske bakle se je pri Ivanovem izviru pričela tradicionalna Sveta maša za domovino, ki jo
je daroval razkriški župnik msgr. Franc Režonja.
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4. Osrednja slovesnost ob 23. občinskem prazniku, dnevu državnosti in 30. obletnici
samostojne Republike Slovenije
Ob častnem občanu dr. Božidarju Voljču in drugih gostih, so se slovesnosti dne, 25.6.2021 udeležili
predstavniki Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, Območnega združenja slovenskih
častnikov in Policijsko veteranskega društva Sever za Pomurje ter občani.
Slavnostni govornik je bil domačin iz Koprive, g. Slavko Modlic, človek, ki je v osamosvojitveni vojni na
tleh prejšnje skupne Občine Ljutomer kot stotnik poveljeval največji obrambni formaciji.
Podeljena so bila: eno županovo in dve občinski priznanji, zahvalna listina ter spominski znaki Vlade RS
tistim, ki so bili še posebej aktivni in požrtvovalni pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID19.
ŽUPANOVO PRIZNANJE je prejela Katja Bednařik Sudec, akademska slikarka in magistra umetnosti za
oživitev in obogatitev kulturnega dogajanja na likovnem področju v Občini Razkrižje. Zaradi osebne
zadržanosti je v imenu nagrajenke priznanje prevzel njen soprog Jurij Bednařik, dr. med., spec. interne
medicine, ki ga je doletela čast, da je na koncu prireditve, kljub slabemu vremenu prižgal 31. kres v
počastitev rojstva samostojne Slovenije.
ZAHVALNA LISTINA je bila podeljena monsinjorju Francu Režonji, ki se je kot župnik uveljavil v več
župnijah in z nastankom nove murskosoboške škofije opravljal tudi dolžnost generalnega vikarja škofije,
še danes pa opravlja dolžnost Škofovega vikarja za narodnosti in Dekana ljutomerske dekanije. V Župniji
Razkrižje pa že 10 let predano opravlja svoje delo in skrbi za ugled tako župnije kot Občine Razkrižje.
OBČINSKO PRIZNANJE je bilo podeljeno Boštjanu Slaviču, ki je lastnik manjše podeželske trgovine z
osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Pomen delovanja te trgovine pod vodstvom Boštjana Slaviča je
posebej prišla do izraza v času epidemije, ko je mnogim, ki so zboleli za koronavirusom ali bili v karanteni
ali so starejši in nemočni, dostavljal osnovne življenjske potrebščine na dom. Ob tem pa za starejše ljudi
mimogrede postoril nujna opravila. Ta komponenta socialnega čuta in stika s starejšimi in osamljenimi
ljudmi je odtehtala odločitev za to priznanje.
OBČINSKO PRIZNANJE je prejel Stanislav Modlic za odgovorno vlogo poveljnika Jurišnega odreda pri
Območnem štabu teritorialne obrambe Ljutomer v času osamosvojitvene vojne leta 1991 in za aktivno
delovanje na mnogih področjih takratne Krajevne skupnosti Razkrižje.
Podeljeni so bili tudi SPOMINSKI ZNAKI VLADE RS tistim, ki so bili še posebej aktivni in požrtvovalni pri
izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19. Prejeli so jih: Bogdan Vrbnjak, Zvonko Žibek in
Stanko Ivanušič. Podeljevalec znakov je bil dr. Božidar Voljč, ki je kot nekdanji zdravnik in minister za
zdravje v dveh vladah, spregovoril o pomenu odločitve za cepljenje proti COVID -19.
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Program so popestrili člani Kulturnega društva pihalnega orkestra Ljutomer in mladi nadobudni pevki,
Enya Lazar in Maša Škafar. Program je povezovala Anja Ferlin.
Pripadniki vseh treh veteranskih organizacij so kot po tradiciji, k trem spominskim obeležjem
osamosvojitvene vojne v Občini Razkrižje, položili vence.
Kljub slabemu vremenu je na koncu bil prižgan 31. kres v počastitev rojstva slovenske države, za vedro
razpoloženje je poskrbel harmonikar Sreč Kotnik, gasilci PGD Razkrižje pa so poskrbeli za varnost. Članice
Turistično narodopisnega društva so pekle razkriške mlince, člani pa so postregli z lastnim vinom.
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5. Ivaje – tradicija je ohranjena
V okviru predpisanih pogojev, smo zadnjo nedeljo v juniju izvedli tradicionalno srečanje pri Ivanovem
izviru s ponudbo rib in razkriških mlincev. Potekalo je v precej manjšem obsegu, vendar prijetnem
vzdušju.

6. Zlata maša razkriškega župnika msgr. Franca Režonje
V nedeljo, 4. julija 2021 je naš župnik msgr. Franc Režonja obhajal zlato mašo.
Msgr. Franc Režonja je svojo prvo službo, kot novomašnik prevzel pri svetem Petru pod Svetimi gorami
in na Muti. Od leta 1972 do leta 1984 je kot kaplan deloval v dvojezični župniji Lendava, kjer se je naučil
tudi madžarskega jezika. Leta 1984 je sprejel službo župnika v mestni župniji Murska Sobota, vmes je
soupravljal tudi župnijo Kančevci in župnijo Martjanci. Ob pastoralnem delu je po župnijah spremljal
kaplane in jih uvajal v duhovniški poklic. Leta 1995 je sprejel službo župnika v dvojezični župniji
Dobrovnik. V letih 1984–1991 je opravljal službo prodekana soboške dekanije in med letoma 2001 in
2006 prodekana lendavske dekanije. Z ustanovitvijo škofije Murska Sobota leta 2006 je bil imenovan za
generalnega vikarja in kanclerja, bil je tudi član duhovniškega sveta, zbora svetovalcev, škofijskega
gospodarskega sveta in škofijskega pastoralnega sveta. Leta 2011 je nastopil kot župnik župnije

Razkrižje, kjer deluje že 10 let. Je dekan dekanije Ljutomer in opravlja službo škofovega vikarja
za narodnostne skupnosti, kot duhovni pomočnik pa pomaga tudi v župniji Lendava. Že štirinajst
let prihaja k porabskim Slovencem in enkrat mesečno mašuje v Monoštru.
Slovesnost zlate maše je bila v romarski župnijski cerkvi sv. Janeza Nepomuka na Razkrižju. Z
zlatomašnikom je somaševalo 18 duhovnikov, med njimi štirje iz Hrvaške in dva iz Madžarske.
Pridigal je soboški škof ordinarij msgr. dr. Peter Štumpf.
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V imenu Občine Razkrižje, mu je župan izročil okvirjeno fotografijo s pogledom na razkriško,
črenšovsko in turniško cerkev.

7. Razstava na prostem z naslovom Vojna za samostojno Slovenijo 1991 –
osamosvojitvena vojna v Pomurju
Otvoritev razstave na prostem, pred razkriškim domom kulture je potekala 10. avgust 2021. Posvečena
je bila 30-letnici osamosvojitve Slovenije. Razstava prikazuje dogajanja tik pred, med in po
osamosvojitveni vojni, tudi dogodke v krajih Občine Razkrižje, zlasti na Gibini.
Poleg domačinov so otvoritveni slovesnosti prisostvovali predstavniki Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Ljutomer, Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje in Območnega
združenja slovenskih častnikov Ljutomer.
Slovesnost je olepšala skupina razkriških pevcev, ki so zapeli domoljubne pesmi. Nekaj besed pa sta ob
tej priložnosti zbranim namenila župan Občine Razkrižje, Stanko Ivanušič in predstavnik Policijskega
veteranskega društva Sever za Pomurje, g. Janez Vencelj, slednji je v imenu vseh treh združenj razstavo
tudi uradno odprl.
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8. V sklopu projekta Razvoj podjetništva med kmečkimi ženskami v jugovzhodni Srbiji,
smo 5. septembra 2021 v sklopu študijskega obiska gostili skupino iz Srbije
V septembru smo ob številnih drugih aktivnostih v Občini Razkrižje sprejeli predstavnice, ki sodelujejo v
slovensko – srbskem projektu »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v jugovzhodni Srbiji«, katerega
nosilec je Slovenska Karitas, v partnerskem sodelovanju s Karitas Beogradske nadbiskupije, sofinancira
pa ga Ministrstvo za zunanje zadeve RS. V projektu sodelujeta občini Kočevje in Razkrižje iz srbskih občin
pa občine Aleksinac, Ražanj in Knjaževac, iz katerih so prišle ženske iz Srbije, z njimi pa predstavniki
posameznih sodelujočih srbskih občin.
Po županovi uvodni predstavitvi zgodovinskih, kulturnih in današnjih posebnosti Občine Razkrižje, so
gostje z dodatnimi vprašanji pokazali interes o našem življenju v samostojni Sloveniji. Nato so članice
razkriškega Turistično narodopisnega društva goste postregle z razkriškimi mlinci in lastno pridelanim
vinom. Za tem so sledili ogledi: ekoloških kmetiji Žižek in Fortner na Šafarskem, zeliščnega vrta družine
Tivadar na Gibini, muzeja žganjekuhe pri družini Makovec, muzejske zbirke čevljarstva in dimnikarstva
ter studenčarije pri družini Gašparič na Šafarskem, kosilo pa so jim postregli na Turistični kmetiji Dervarič
v Koprivi.
Srečanje je bilo zelo pristno z ustvarjenim prijetnim, sproščenim vzdušjem. Za posebno razpoloženje
smo poskrbeli na samem začetku, ko je v domu kulture harmonikar Sreč Kotnik zaigral Avsenikovi skladbi
Na Golici in Slovenija od kod lepote tvoje ter gostom za presenečenje, njihovo Užiško kolo.
Stkale so se nove prijateljske vezi, ki krepijo sodelovanje na območju nekdanje skupne domovine, na
temelju medsebojnega spoštovanja in sodelovanja.
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9. Slovenska ultramaratonka Špela Šavs, svoj 9. dan teka okrog Slovenije za Junake 3.
nadstropja, zaključila v Občini Razkrižje
Slovenska ultramaratonka Špela Šavs, si je zastavila v trinajstih dneh preteči 1100 kilometrov in
ozaveščati o otroškem raku in ob tem zbirati sredstva za Junake 3. nadstropja. V svojem plemenitem
dejanju, je za svoj postanek v soboto, 11. septembra 2021 ob zaključku njenega devetega dneva teka
okrog Slovenije, izbrala Občino Razkrižje.
Ta dan je za Špelo bil zelo naporen, saj je dan bil nadpovprečno topel in teči na razdalji med Rogaško
Slatino in Razkrižjem ni bilo enostavno. Zato tudi natančno nismo vedeli, kdaj jo bomo lahko pričakali.
Res pozno, ko se je že stemnilo, smo se ji pridružili na začetku naselja Veščica ter ji delali družbo v njenih
zadnjih dveh kilometrih. Ob Špeli Šavs so poleg njene spremljevalne ekipe tekli še župan Stanko Ivanušič,
člani Lions kluba in Leo kluba Ljutomer, člani ŠD Razkrižje in učenci OŠ Razkrižje, nekaj občanov je za
tekači tudi kolesarilo. Lepo je bilo videti tudi, kako so se mladi tekači iz naselja Veščica, tekaški koloni
spontano sproti pridruževali.
Hvala Špeli Šavs, da se je ustavila v naši občini, njeni spremljevalni ekipi, Lions klubu Ljutomer, s katerim
smo sprejem pripravili, njihovemu podmladku Leo klubu ter Lions klubu Pomurja. Hvala tudi razkriškemu
Turistično narodopisnemu društvu, ki je vse zbrane pogostilo z razkriškimi mlinci in harmonikarju Sreču
Kotniku, ki je poskrbel za dobro razpoloženje. Bilo je zares prisrčno.
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10. Dve oddaji Radia Maribor sta potekali iz Občine Razkrižje: Malo naokrog in Sledi
večnosti
V septembru je ekipa Radia Maribor, z novinarjem in voditeljem oddaj Tonetom Petelinškom, iz sejne
sobe Občine Razkrižje, v živo prenašala oddajo Malo naokrog. V oddaji so sodelovali ljudje, ki so v svojem
življenju dnevno povezani z mejo. Na tej in oni strani imajo svoje kmetijske površine, mnogi so tudi
sorodstveno povezani. So preprosti ljudje, ki so se že navadili živeti z mejo in so ohranili pristne stike, ne
glede na občasne težave zaradi znanih omejitev. Vse bolj je zaznati težnjo, da se schengenski mejni
režim iz naše južne meje umakne in takrat bo življenje enostavnejše in več priložnosti za še več
sodelovanja, zlasti na področju turizma.
V pogovornem delu oddaje so sodelovali:
• Mirko Žižek, sadjarsko-vinogradniška kmetija na Šafarskem,
• Štefan Krampač, vinogradniška kmetija v Koprivi,
• Branko Gašparič, lokalni turistični vodnik, lastnik več muzejev in aktivni prostovoljec,
• Ivanka Fortner, ekološka kmetija na Šafarskem,
• Špela Rozmarič, državna nogometna reprezentantka in članica ekipe večkratnih državnih prvakinj
ŽNK Pomurje Beltinci,
• v imenu župana sosednje hrvaške občine Štrigova, Stanislava Rebernika, je sodeloval Josip Mikec,
poklicni sekretar Turistične skupnosti Štrigova
• in župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič, ki je predstavil nekatere posebnosti teh krajev in
življenja ob meji.
Posneta pa je bila tudi pogovorna oddaja z naslovom Sledi večnosti, ko se je novinar Tone Petelinšek
pogovarjal z županom Stankom Ivanušičem in župnikom magr. Francem Režonjo
Obe oddaji lahko najdete na spletni strani RTV Slovenija, v arhivu oddaj.
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11. Postavitev klopotca na prireditvenem prostoru v Šprincu
Kljub temu, da letošnje prireditve POZDRAV JESENI, že drugo leto zapored iz znanih razlogov ni bilo, smo
se v ponedeljek, 16. avgusta zgodaj zjutraj, nekaj minut pred 6. uro, zbrali in postavili večji klopotec kot
smo ga imeli prejšnja leta. Turistično narodopisnemu društvu ga je podaril g. Ivan Golenko. Pri postavitvi
so sodelovali: Mirko Žižek, Branko Gašparič, Kristjan Grabar, Drago Vozlič, Vlado Stojko, Bogdan Vrbnjak,
Stanko Levačič, Biserka Levačič, Aleksander Horvat, Drago Slavič, Ivan Golenko in župan Stanko Ivanušič.

12. Kandidati šole za častnike Slovenske vojske obiskali Prlekijo
Kandidati šole za častnike Slovenske vojske iz mariborske Kadetnice so v četrtek, 17. 9. 2021, opravili
študijo primerov oboroženih spopadov leta 1991 na terenu na relaciji Ormož – Gornja Radgona. Pod
vodstvom docenta dr. Blaža Torkarja in polkovnika Mirana Fišerja so se ustavili tudi na Gibini v občini
Razkrižje. Pri spomeniku osamosvojitvene vojne za Slovenijo na Gibini sta jih pričakala župan Občine
Razkrižje Stanko Ivanušič in major Anton Kosi, oba aktivna udeleženca vojne 1991 na območju Gibine.
Uvodoma je major Anton Kosi predstavil dogajanje na konkretnem terenu v obmejnem naselju Gibina,
kjer je prišlo do dveh odmevnih spopadov na barikadi, ki je oklepna enota JLA ni uspela prebiti. Posebej
je pohvalil odgovorno ravnanje domačinov, ki so naredili neprebojno oviro iz navskriž podrtega drevja
ter pripadnike TO in policije, ki so oviro branili. Župan Občine Razkrižje je najprej predstavil pestro
zgodovino kraja, v nadaljevanju pa še osebno doživljanje vojnih dogodkov in materialno škodo, ki je
nastala kot posledica bojnega delovanja JLA.
Pot so nadaljevali proti Gornji Radgoni, vmes pa se ustavili v vaškem jedru v Križevcih, kjer je Anton Kosi
predstavil postavljeno ulično razstavo na temo Vojna za samostojno Slovenijo 1991 s podnaslovom
Osamosvojitvena vojna v Pomurju.
Namen študijskega potovanja kandidatov šole za častnike po Prlekiji, je bilo spoznavanje poteka
oboroženih spopadov, ki so se odvijali v letu 1991 na območju 73. Območnega štaba TO Ljutomer od
Ormoža do Gornje Radgone. Spoznavali so geografske značilnosti bojišča, potek vojaških spopadov,
sistem vodenja in poveljevanja, taktiko in logistiko obeh strani v spopadu. Na podlagi slišanega in
videnega bodo udeleženci štujskega potovanja opravili strokovno analizo vseh dejavnikov in preverili,
na kakšen način so izkušnje iz preteklosti prenosljive v sedanjost.
Zapisal: major Anton Kosi
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13. Sprejem dijakov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer
Že nekaj let zaporedoma Občino Razkrižje obiščejo dijaki 1. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer
– program predšolska vzgoja. Najprej jim župan na velikem platnu razkriškega doma kulture predstavi
to obmejno območje iz zgodovinskega, kulturnega in narodnostnega vidika ter predstavi druge aktualne
posebnosti teh krajev, nato se dijaki odpravijo na teren.
Med drugim so si ob tokratnem obisku dne, 27.9.2021 ogledali: razkriški vrtec, dediščino družine
Gašparič (čevljarski in dimnikarski muzej, studenčarijo, staro mlatilnico in drugo kmečko orodje), Lokalno
eko zdravo tržnico v nastajanju, prazgodovinsko naselbino s prikazom življenje 3500 let pr.n.št. in zeliščni
vrt družine Tivadar na Gibini.
Lepo je, da si Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer prizadeva mlademu rodu predstaviti življenje in delo
ljudi tudi tukaj ob slovensko-hrvaški meji.
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14. Otvoritvena slovesnost ob predaji svojemu namenu obnovljene skupne ceste med
občinama Razkrižje in Ljutomer, Veščica – Globoka, 8. 10. 2021
Slovesnost so organizirali domačini, ki so pripravili lep kulturni program in pogostitev.
Eden od dokazov, da se vendarle skupaj da preseči občinske meje, kar se kaže tudi v odnosu med ljudmi,
ki se ne glede na meje občin, med seboj dobro razumejo.
Glavno breme je ob sodelovanju drugih domačinov, prevzela Anita Pajek iz Veščice, ki je s svojo družino
za potrebe ceste namenila precejšen del zemljišča, za kar so se ji domačini zahvalili z aplavzom, saj se
zavedajo, da če lastniška razmerja ne bi bila rešena, cesta še danes ne bi bila urejena.
Med ljudmi sta bila prisotna oba župana, županja občine Ljutomer mag. Olga Karba in župan Občine
Razkrižje Stanko Ivanušič, skupaj z izvajalci, nadzornim inženirjem in razkriškim župnikom - dekanom
ljutomerske dekanije, msgr. Francem Režonjo.
Program je lepo povezovala Mihaela Feuš, v kulturnem programu pa so nastopili otroci družin, ki bivajo
ob tej cesti.
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15. Večer ljudske pesmi s Selmo in Marinko »Ljubav se ne trži«
V Domu kulture Razkrižje, smo v sodelovanju Splošno knjižnico Ljutomer in Zavodom Herbija Prlekija
izvedli prijeten dogodek, Večer ljudske pesmi s Selmo in Marinko »Ljubav se ne trži«. Pevki nastopata
pod umetniškim imenom Beročka.
Večletni projekt snemanja ljudskih pesmi iz Prlekije, Prekmurja in Medžimurja je v obliki knjižice z
zgoščenko ugledal luč sveta sredi avgusta 2021. Pri projektu sta sodelovala Dušan Prelog in Daniel Gajšt.
V četrtek, 7. oktobra 2021 pa smo imeli priložnost doživeti njihovo ustvarjanje v živo. Z izjemno
interpretacijo izbranih pesmi, sta nam pevki pričarali prijetno vzdušje. Dogodek je povezovala in opravila
pogovor z ustvarjalci, direktorica Splošne knjižnice Ljutomer, ga. Vesna Laissani. Po doživetem, se je
vsem ustvarjalcem zahvalil župan Občine Razkrižje, g. Stanko Ivanušič. Obiskovalci dogodka pa so na
koncu lahko knjižico z zgoščenko tudi kupili.
O projektu so avtorji zapisali: »Pomemben del knjižice so notni zapisi dvoglasja, ki jim je dodan še
akordični zapis, s čimer pevki želita ljudsko pesem čim bolj približati širšemu poslušalstvu, spostavitvi
melodično, jezikovno in izrazno slikovitost treh sosednjih pokrajin, nenazadnje pa povabiti k preigravanju
in poustvarjanju zakladov domačih krajev«.
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16. Srečanje s cvenskimi kulturniki
Povod za to srečanje je bila nova zbirka pesmi »Moje druge srčne domislice«, ljudske umetnice iz Mote,
Olge Majcen, letošnje dobitnice najvišjega priznanja s področja kulturno-umetniškega ustvarjanja v
Občini Ljutomer – Miklošičeve nagrade. Med pogovorom z avtorico je
nastopil Mešani pevski zbor KD Cven, članice folklorne skupine v vlogi
ljudskih pevk, recitatorji in mladi glasbeniki. Kot posebno darilo avtorici
pa so domačini pripravili nastop novoustanovljene razkriške tamburaške
skupine. Goste so z razkriškimi mlinci in lastno pridelanim vinom postregli
članece in člani Turistično narodopisnega društva Razkrižje. Dogodek je
potekal v petek, 22. oktobra 2021.
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17. Predstavitev glasbenega projekta Žalostinke po razkriško
Glasbeni projekt, ki je nastal po predlogi cikla desetih pesmi Vlada Žabota, napisanih v razkriškem
narečju z naslovom Žalostinke po razkriško, je bil v soboto, 13. novembra 2021 v Domu kulture
Razkrižje, predstavljen domači publiki.
Izrazna moč ter ritmični in melodični tok elegičnega cikla, ki tematizira ljudsko izročilo, so navdahnili
skladatelja Rudija Pančurja. Ustvaril je partiture z naravnim, logičnim tokom, v melosu dobesedno
spojen z narečjem, za svojstveni akustični glasbeni sestav. Za izvedbo Žalostink po razkriško je tako
nastala vokalno-instrumentalna zasedba Mala mestna muzika, ki jo sestavljajo: Brina Vogelnik in Metod
Banko – glasova, Jelena Ždrale – violina, Andrej Zupan – klarinet, Tanja Pirc – mandolina, Tina Pančur –
čembalo, Branko Matošec Bizjak – kitara, Tomaž Guček – harmonika, Nino de Gleria – kontrabas, Rudi
Pančur – klavir.
Besedila je dialektološko uredila prof. dr. Mihaela Koletnik. V veliko pomoč pa je bila Marinka Prelog, ki
je vokalistoma pomagala pri izgovorjavi razkriškega narečja.
Urednica uredništva Prvega programa Radia Slovenija Simona Moličnik je dejala: »Vsaka pesem zase
učinkuje kot zvočni roman, dramaturgijo cikla pa usmerjata vodilna življenjska motiva: ljubezen in
minljivost. Izhajata iz Mure in se vanjo spet vračata. Med prebivalci obmejnega Razkrižja sta se
udejanjala kot pripovedujejo Žalostinke po razkriško. Te so zdaj mejnik in osišče kulture, stkane skozi
klasična časovna sosledja pred digitalno ero. Njih zvočna slika pa je nastala ob pomoči orodij, ki so jih s
spretnimi rokami in čutom za zvočno skladnost krmilili: glasbeni producent Tone Jurca, tonski mojster
Miran Kazafura in mojster zvoka Miro Prljaća. Cikel desetih glasbeno-poetičnih zgodb je tako edinstveni,
celoviti umetniški izraz kulturne dediščine male vasi Razkrižje, ki z njimi pridobiva razsežnost ter veličino.
So simfonija v najstarejšem pomenu te besede, torej sozvočje različnih kulturnih vplivov, ki se zrcalijo
tako v narečju in glasbenem melosu kot v samih vsebinskih zgodbah. Prepletajo se namreč avstrijske,
madžarske, hrvaške, romske in judovske prvine. Hkrati so Žalostinke po razkriško pomenljivo sozvočje
številnih ustvarjalcev različnih področij, vsak jim je dodal samolasten osebnostni ton.«
Žalostinke po razkriško so potovanja skozi resnice prebivalcev Razkrižja in so potovanja po notranjosti
slehernika. So potovanja v obe smeri časa in v globino: po ritmičnih gibanjih ljubezenskih dvojin ter
domišljijskih utvarah s te strani na ono stran (ftekrej – vofkrej).
Na prireditvi je uvodoma spregovorila Simona Moličnik - Urednica uredništva na Prvem programu Radia
Slovenija. Nato so bili k besedi povabljeni avtor besedil, pesnik in pisatelj Vlado Žabot, skladatelj Rudi
Pančur in gostitelj, župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič.
Poslušalci Prvega programa Radia Slovenija so lahko spremljali neposredni prenos koncerta. Posnetek
pa lahko najdete na spletni strani Prvega programa Radia Slovenija, pod Sobotni glasbeni večer - Mala
mestna muzika: Žalostinke po razkriško.
Obiskovalci prireditve so poleg programa na odru, lahko občudovali tudi dve umetniški deli magistre
umetnosti, akademske slikarke Katje Bednařik Sudec, ki sta bili postavljeni ob odru. Umetnica je za deli,
ki nosita naslov »Dušica, ki je šla pozdravit angele« in »Metulja, ki sta šla pozdravit dušico« dejala, da
zvenita po svoje, a sočasno dopolnjujeta in izhajata iz tega kar se sliši, da žubori v melodijah in besedilih
Žalostink po razkriško.
Za prebivalce Občine Razkrižje je celoten projekt Žalostinke po razkriško izjemnega pomena, saj smo se
skozi različna zgodovinska obdobja morali dokazovati, da smo in želimo ostati del slovenskega
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narodnega ozemlja in da smo predvsem ponosni Slovenci, da je naše narečje sestavni del slovenskih
narečnih skupin.
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18. Tradicionalni blagoslov prazničnega drevesa s prižiganjem lučk v razkriškem
križišču in blagoslov adventnega venca na Gibini
Vsako leto smo ob pričetku adventnega časa opravili blagoslov prazničnega drevesa v razkriškem križišču
in prižgali lučke. Tokrat je bil blagoslov prvič opravljeni brez prisotnosti obiskovalcev. Blagoslov je v
soboto, 27. decembra 2021 opravil razkriški župnik msgr. Franc Režonja.
Naslednjega dne pa je potekal blagoslov adventnega venca, ki ga pri gibinski kapeli skrbno postavijo
tamkajšnji vaščani.

19. Aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti 2021
V Občini Razkrižje smo se tudi v letu 2021 prijavili na javni poziv Ministrstva za infrastrukturo za
sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v
okviru Evropskega tedna mobilnosti ( ETM 2021).
Aktivnosti se preko posredniškega organa Ministrstva za infrastrukturo izvajajo v okviru projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE in so sofinancirane s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev Sklada za
podnebne spremembe.
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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.

Aktivnosti na tematiko trajnostne mobilnosti, glede na možnosti izvajamo skozi celo leto, intenzivneje
pa to izpostavljamo v septembru, ko je med 16. in 22., tudi uradno obeleževanje Evropskega tedna
mobilnosti.
V Občini Razkrižje so bile izvedene naslednje aktivnosti v treh sklopih:
Aktivnost: Vključevanje lokalnega gospodarstva
CILJI Občine Razkrižje v tej aktivnosti so bili:
- spodbujati hojo in kolesarjenje z delitvijo člankov in prispevkov na socialnih omrežjih na temo,
trajnostne mobilnosti in gibanja, zdrave prehrane, povezava tudi na promociji zdravega življenjskega
sloga, v kontekstu boja proti raku, sladkorni bolezni in tegobami sodobnega časa. Vabljeni k
spremljanju Facebook strani : Trajnostna mobilnost v Občini Razkrižje
- Pripravili smo nagradne kupončke z namenom nagraditi občane za trajnostno izvedene opravke (v
trgovine, cerkev, šolo, vrtec, Zdravstvena postajo, prihod na delo na trajnostni način,…) Nagrade;
zložljivi dežniki, kolesarske čelade, kolesarske luči, prevleke za nahrbtnik, izdelki lokalnih
ponudnikov, popusti v tehnični trgovini.
- Želeli smo izvedeti potrebe občanov, zato smo pripravili vprašalnik za občane o urejenosti javne
infrastrukture občine in ga množično razdeljevali ob različnih priložnostih, stojnicah, dogodkih…
- Izvedli smo nacionalno preventivno akcijo BodiViden- Pešec, z razdelitvijo odsevnih teles.
- Izveden je bil Dan odrtih vrat pri domačinu Paulu Wadkinu, ki se ukvarja z izposojo koles in
kolesarskimi izleti.
- Izvedli smo skupno kolesarjenje, kot način obiska bližnjega kraja na kolesu in iskali rešitve za
kolesarske povezave do bližnjih občin po stranskih poteh, ker trenutno še nimamo posebne
kolesarske infrastrukture, potekajo pa dogovori.
- Izvedli smo delavnice na temo zdravega življenjskega sloga od najmlajših do najstarejših:
Tekmovanje kuharjev amaterjev v pripravi zdravih solat za na pot, vodeno telesno vadbo na prostem,
meritve krvnega tlaka udeležencev dogodkov,
- Občina vedno išče infrastrukturne rešitve za več možnosti izvajanja varne mobilnosti, tako v z DRSI
na regionalnih cestah, kot tudi na občinskih.

Vadba na prostem

Stojnice s promocijskim materialom ETM na različnih lokacijah
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Promocija ETM

Nagrade za ETM

V letu 2021 so bili v Občini Razkrižje izvedeni že pred ETM, naslednji trajni ukrepi;
- Nakup prikazovalnika hitrosti - umirjanje prometa na regionalni cesti na Razkrižju R3/726 (s pomočjo
sofinanciranja zavarovalnice),
- Postavitev lesenih tabel - oznak za parkirišče, z namenom obiskati začetno točko Razkriški kot –
Ivanov izvir (pešpot, naravne znamenitosti), v dolžini cca 400 metrov – na trajnostni način- peš.
Aktivnost: Promocijska kampanja o javnem prevozu
CILJI Občine Razkrižje v tej aktivnosti so bili;
- V sodelovanju z koncesionarjem javnega avtobusnega potniškega prometa APMS, pripraviti zloženko
z vsemi koristnimi informacijami, tudi v povezavi z železniškim potniškim prometom, (informacije so
dosegljive na spletni strani http://www.razkrizje.si/prometna-varnost/ ) in v oglasni vitrini novih
avtobusnih postajališč.
- Možnost podaje pobud občanov za potrebne linije javnega potniškega prometa, s pomočjo
izpolnitve in vračila vprašalnikov.
- Promocija javnih potniških linij dijakom in ostalim občanom, tudi hitrih povezav linij, ki so v poletnem
času vozili na slovensko obalo,
- Promocija ureditve brezplačnih vozovnic za starejše oz. upokojence za javne avtobusne in železniške
linije, promocija spletnega izračuna stroškov avtomobila.… (sodelovanje s poverjenico lokalnega
društva upokojencev, ki ima neposreden stik s starejšimi občani). Na občini lahko prejmete vlogo za
pridobitev upokojenske izkaznice za brezplačen javni prevoz.
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- Ureditev manjkajočih avtobusnih postaj s primerno opremo, nadstrešnice s klopmi, koši za smeti in
reklamnimi panoji na Šafarskem, sanacija oziroma obnova ostalih obstoječih avtobusnih čakališč,
- Realizacija pobude na DRSI za ureditev avtobusnih postajališč ob regionalni cesti izven naselja
(Veščica-Ljutomer).

V Občini Razkrižje javne linije niso pogoste, vendar pa je kljub temu možno najti povezavo, v kolikor
imajo občani opravke v sosednjih krajih. Uporaba javnega prevoza je pogosteje v uporabi, ob boljši
informiranosti o voznih redih in ugodnostih ter primerno urejeni infrastrukturi.
Aktivnosti so se izvajale na območju celotne občine, s poudarkom v ETM, namenjene vsem starostnim
skupinam, tudi dijakom in zaposlenim, sporočilom pa je bila izpostavljena večina občanov.
V letu 2021 je bil v Občini Razkrižje izveden že pred ETM, naslednji trajni ukrep;
Občina Razkrižje je na občinskih javnih poteh letos maja namestila štiri BUSKO označena postajališča za
šolski kombi. Pisani drog z rumeno tablo pritegne voznikov pogled, ga opozori na prisotnost otrok ter
posledično doseže zmanjšanje hitrosti vozila, otrokom pa omogočili varnejšo pot v šolo.
Aktivnost; Aktivno v vrtec ali šolo
CILJI Občine Razkrižje v tej aktivnosti so bili:
- Osnovna šola in vrtec sta v prejšnjih letih sodelovala pri hoji v šolo s kokoško Rozi in v vrtec z Belim
zajčkom, odzivi otrok so bili pozitivni, zato sta se tako šola, kot vrtec odločila z aktivnostmi
nadaljevati tudi v letošnjem času ETM, vključno z organiziranim Dnevom brez avtomobila.
- Osnovna šola tudi v nadaljevanju sodeluje s projektom Varno v šolo in vrtec, Leon svetuje (starejši
učenci), pregled koles, uporabo kolesarskega poligona, itd.
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- Vrtec spoznava pomen zdravja s trajnostno mobilnostjo skozi projekt Zdravje v vrtcu, Trajnostna
mobilnost, Eko nahrbtnik-zelena žabica, obeležujejo tudi Svetovni dan zdravja in Dan zemlje,
obiskuje jih vodja policijskega okoliša, izvajajo pohode in se tako seznanjajo s prometno varnostjo.
- Spodbujanje »razrednega in medsosedskega PEŠBUSA« učencev, trajnostni prihod na delo.
- Za izvedbo trajnostne mobilnosti smo v okviru projekta ETM 2021 za nagrado učencem nabavili nekaj
zaščitnih pregrinjal za šolske torbe ter vidnih dežnikov, šola je končno dobila pokrito kolesarnico,
otroci v vrtcu pa kolesa za širšo uporabo.
- Osnova šola je septembra z Zavodom vozim izvedla praktične delavnice »Skupaj umirjamo promet«
- Občinska uprava je naročila izdelavo izvedbenih načrtov za izvedbo del INZI, rešitve za varnejše
prečkanje regionalne ceste na Šafarskem in Gibini.
V letu 2021 so bili v občini Razkrižje izvedeni že pred ETM naslednji trajni ukrepi;
V začetku leta smo nabavili za označitev šolskih poti, kjer ni pločnikov, še nekaj dodatnih troznakovtriopanov Šolska pot.
Kot zanimiv trajnostni ukrep je bil v prejšnjem šolskem letu prvič izveden »razredni PEŠBUS«, kjer so
devetošolci skupinsko prihajali v šolo in prav tako domov. Zanje je bila to zanimiva izkušnja, zato so
pripravili utrip izkušenj ob tem v obliki zapisa, za vse nas in tudi bodoče devetošolce, kar je bilo
promovirano v času ETM.
Na trajnostno mobilen način prihaja na delo v Vrtec Razkrižje tudi vzgojiteljica (peš, cca. 4 km), kar smo
v obliki zapisa vzgojiteljice promovirali v času ETM in dali spodbudo s tem tudi ostalim občanom, ki imajo
to možnost.
O navedenih aktivnostih smo obveščali preko Facebook strani Trajnostna mobilnost v Občini Razkrižje,
in občinske spletne strani http://www.razkrizje.si/prometna-varnost/ , prispevkov na radiu Murski val,
lokalni CATV, na javnih mestih v občini, v stojalih za letake, tudi s »stojnicami v času ETM (zdravstvena
postaja, lekarna, trgovine), glasilu/ obvestilih občine, ki jih prejmejo vsa gospodinjstva. Sodelovali smo
s šolo in vrtcem, Ambulanto družinske medicine Razkrižje, Zdravstvenim domom Ljutomer, Pomurskim
društvom za boj proti raku, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje - OE Murska Sobota,….
Občina Razkrižje spodbuja učence in otroke v vrtcu k trajnostni mobilnosti, ker ima multiplikativne
pozitivne učinke tudi na zdravje, vendar pa pri tem skrbi za večjo varnost z urejanjem infrastrukturnih
ukrepov ter pogoji za lažje izvajanje.
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20. Utrinki večjih dogodkov izpeljanih ob Evropskem tednu mobilnosti 2021
➢ En večjih dogodkov v sklopu Evropskega tedna mobilnosti je potekal 19. septembra, ko smo
organizirali kolesarjenje po občinah Razkrižje, Ljutomer in Črenšovci ter srečanje s predstavniki
teh občin
Izbrali smo manj prometne poti, ki bi naj v bodoče postale kolesarske povezave med občinami.
Najprej smo se čez Pristavo po stranskih poteh napotili do Ljutomera, kjer sta nas pozdravila in
nagovorila, podžupan Občine Ljutomer g. Janko Špindler in predsednik Športne zveze Ljutomer g. Mirko
Rauter. Skupaj smo se zapeljali skozi del Cvena in Mote do Tinekovega broda, med Moto in Gornjo
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Bistrico, kjer nas je na levem bregu Mure pričakala županja Občine Črenšovci ga. Vera Markoja s
sodelavci občinske uprave in nekaterimi člani občinskega sveta te občine.
Pomembo vlogo pri soorganizaciji izvedbe kolesarskega dneva je prevzelo tudi osebje Zdravstvene
ambulante Razkrižje, celotno pot so tudi na določenih mestih, predhodno označili s smerokazi.
Prijetno druženje smo izkoristili za pogovor o vzpostavitvi kolesarskih povezav, tako med občinami
Ljutomer, Razkrižje, Črenšovci in širše. Posebej smo, tudi na terenu samem pregledali nekatere od
možnih poti na obeh straneh reke Mure, ki jih bomo v prihodnje med seboj povezali in uredili tako, da
bodo prevozne za kolesarje in prehodne za pešce. Pri tem nam je pomoč ponudil g. Mirko Rauter, ki je
eden od najbolj vnetih gorskih kolesarjev v Prlekiji in je hkrati tudi predsednik Športnega društva MTB
Prlekija (gorskega kolesarstva) ter odličen poznavalec širšega območja Prlekije in Prekmurja. Skupaj z
njim bomo evidentirali tiste točke, kjer se med seboj morajo povezati sosednje občine, da se poti
vzpostavijo na določenih prekinjenih in zaenkrat neprevoznih območjih tako, da bodo primerne za
kolesarje in pohodnike.
Dozoreva spoznanje, da samo v eni občini kolesarskih poti ne moremo zaključiti, moramo vzpostaviti
povezave na širšem območju med občinami. Ni pa nobene potrebe, da bi te stranske poti, zlasti ob Muri,
med polji in travniki, bile asfaltirane.

➢ Dan brez avtomobila, Pešbus, Tekmovanje kuharjev amaterjev v pripravi zdravih solat/malic v
kozarcih za na pot, Test hoje, Slovenija oživlja!, Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska
Sobota - predstavitev preventivnih programov SVIT, ZORA ter akcije Cepimo se. Vzpostavitev
cone 20 na javni poti v smeri Centra Zavirje in cone 30 na javni poti Veščica Tigeli ter zraven
cone 30 še hitrostnih ovir na delu javne poti v Šprincu.
Največ aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti, je v Občini Razkrižje potekalo v sredo, 22. 9. 2021.
Dan, ko se je tudi uradno zaključil Evropski teden mobilnosti, smo pričeli ob 7.15 s šolskim PEŠ BUSEM
iz Gibine in Veščice, kjer so proti šoli in vrtcu v spremstvu prostovoljcev in pedagoških delavcev ter
nekaterih staršev, veselo korakali učenci in otroci. Bilo je zanimivo, klepetavo in upešno.
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Ta dan smo za motorni promet zaprli občinsko javno pot do Centra Zavirje Razkrižje, parkirišče za
obiskovalce je bilo organizirano pri bližnji kovačiji Horvat. Novost na tej javni poti je trajnostni ukrep,
Cona 20, označitev Območja skupnega prometnega prostora. Uporabnike naprošamo za pazljivo in
strpno vožnjo. Podobno območje skupnega prometnega prostora, cona 30, s postavljenimi montažnimi
hitrostnimi ovirami, je tudi v Šprincu, kjer je potreba po tem nastala prvotno zaradi prehitre vožnje
ilegalnih prebežnikov, hkrati pa je to območje občasnih dogodkov in gibanja večjega števila ljudi. Z
označitvijo cone 30, pa na območje skupnega prometnega prostora opozarjamo tudi na novo obnovljeni
javni poti Veščica, smer Tigeli.

V Centru Zavirje se je ob 12. uri pričelo Tekmovanje kuharjev amaterjev v pripravi zdravih solat v kozarcih
za na pot, ki smo ga organizirali s Pomurskim društvom za boj proti raku. Tako shranjen zdrav obrok je
praktično vzeti s sabo na kolesarjenje, daljši sprehod ali na delo. Na ogled aktivnosti je prišla v sklopu
terenskega ogleda tudi skrbnica projektnih aktivnosti izvedbe promocije Evropskega tedna mobilnosti s
strani Ministrstva za infrastrukturo, dogodek pa je bil podprt tudi medijsko. Tekmovanja se je udeležilo
6 ekip, vse so pripravile raznovrstne, zanimive in okusne solate, zaradi česar je bila odločitev komisije o
najboljši, zelo težka. Vse ekipe so prejele pohvalo z nagrado in priznanjem za sodelovanje, saj so vse bile
odlične, nekoliko pa je vendarle bila zaradi raznovrstnosti hranilnih živil, praktičnosti in izgleda končnega
izdelka, bolj izpostavljena solata KMETIJE FORTNER-ŽIŽEK, ki je osvojila prvo mesto.
Na dogodku smo podelili tudi posebno priznanje za mnogo raznolikih aktivnosti v sklopu Evropskega
tedna mobilnosti, ki ga je prejel Vrtec pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje.
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Ob 13. uri je bila ponujena možnost sodelovanja v TESTU HOJE v organizaciji Zdravstvenega doma
Ljutomer, kjer so udeleženci z izpolnitvijo vprašalnika in hojo na 2 km, lahko pridobili oceno telesne
zmogljivosti.

Popoldan je bila še enkrat postavljena stojnica Evropskega tedna mobilnosti pri Domu Kulture Razkrižje,
kjer so bili prisotni tudi predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje Območne enote Murska
Sobota s predstavitvijo preventivnih programov SVIT in ZORA ter akcije Cepimo se. Videti pa je bilo
možno tudi prikaz postopkov oživljanja in uporabe AED ob obeleževanju Svetovnega dneva oživljanja v
organizaciji prostovoljcev Zveze študentov medicine Slovenije v partnerstvu s Slovenskim
reanimacijskim svetom ter Rdečim križem Slovenije.
Ta dan je v času popoldanskih aktivnosti in stojnic, obiskal Razkrižje tudi naš častni občan, dr. Božidar
Voljč.

Zadnji dan uradnega Evropskega tedna mobilnosti so bile izvedene, tako imenovane mehke projektne
aktivnosti, infrastrukturni učinki projekta v okviru Evropskega tedna mobilnosti, financiranega s strani
Ministrstva za okolje in prostor, 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, pa je na zadovoljstvo mnogih, vidno v nadstrešku za šolsko kolesarnico,
nabavi nekaj otroških koles za vrtec Razkrižje, nekaj novih ter nekaj obnovljenih nadstrešnic na
avtobusnih čakališčih. Kar tri občinske javne poti so prejele cone 20 in 30, oziroma Območje skupnega
prometnega prostora. Občani pa so za opravke v občini na trajnostni način, lahko sodelovali v
nagradnem žrabanju in si s tem prislužili praktične nagrade.
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➢ Gorski kolesarji tokrat izpred Slomškovega mlina na Razkižju na pot po Prlekiji,
»Iskanje razgledov MTB Prlekija«
V soboto, 25. septembra, so se ljubitelji gorskega kolesarstva zbrali pri Slomškovem mlinu na Razkrižju
in se podali na pot v iskanju razgledov po Prlekiji.
Posebna gostja kolesarjenja je bila večkratna slovenska, evropska in svetovna prvakinja v gorskem
kolesarstvu, kakor tudi zmagovalka svetovnega pokala, udeleženka olimpijskih iger, Tanja Žakelj, s
svojim trenerjem doc. dr. Samom Rauterjem.
Kolesarsko druženje je v sodelovanju z Občino Razkrižje in gostiteljem Paulom Wadkinom, organiziral
MTB Prlekija, v imenu katerega je udeležence nagovoril predsednik Športne zveze Ljutomer g. Mirko
Rauter. V imenu Občine Razkrižje je udeležence pozdravil župan in jim predstavil predvsem pomen in
zgodovino Slomškovega mlina, kaj ta pomeni za te kraje in ljudi in izrazil zadovoljstvo, da se je našel naš
razkriški, prleški in slovenski Anglež, ki z veliko ljubeznijo mlin obnavlja in se ukvarja z izposojo koles,
organiziranjem kolesarskih tur po Sloveniji in sosednjih državah ter daje v najem prenočišča. Uspelo mu
je privabiti goste domala iz celega sveta. Dogodek je bil posvečen Evropskemu tednu mobilnosti.

➢ Nabava koles za vrtec pri OŠ Razkrižje, postavitev dveh avtobusnih postajališč in
kolesarnice pri OŠ
V okviru Tedna otroka in v sklopu aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti, smo v petek, 8. oktobra 2021
razveselili najmlajše iz vrtca pri OŠ Janeza Kuharja Razkrižje. Župan in sodelavka, sta otrokom podelila
šest novih koles, s katerimi se bodo lahko učili varne vožnje. Pred časom smo jim že nabavili kolesarski
poligon, na katerem se učijo, kako se bodo v prihodnosti varno vključevali v promet.
Dogodek je bil res prijeten, saj so se otroci nove pridobitve, srčno razveselili. Kolesa so takoj preizkusili
kar v avli vrtca. Zavarovalnica Triglav pa je ob tej priložnosti otrokom za vačjo varnost v prometu,
priskrbela še otroške odsevne brezrokavnike.
V okviru razpisa Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za okolje in prostor, v katerega se je občina
vključila - aktivnosti se vodijo v okviru projekta LIFE IP - CARE4CLIMATE, v okviru sredstev Sklada za
podnebne spremembe, so bile poleg nabave koles, postavljeni še dve avtobusni postajališči na
Šafarskem ob regionalni cesti in kolesarnica pri šoli. Za projekt si je prizadevala predvsem sodelavka
uprave občine Nataša Slavič.
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Vabljeni k spremljanju aktualnih informacij na družbenem obmrežju Facebook; Trajnostna mobilnost v
Občini Razkrižje.
Prav tako vas še vedno vabimo, da v nabiralnik pri Domu kulture Razkrižje vrnete izpolnjene
vprašalnike,ki ste jih prejeli tekom promocije Evropskega tedna mobilnosti.

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.

III. POMEMBNEJŠI DELOVNI SESTANKI
1. V juniju se je župan udeležil dveh pomembnih sestankov na Ministrstvu za zdravje in
na Združenju občin Slovenije
V imenu predsedstva Združenja občin Slovenije se je junija 2021 župan udeležil dveh sestankov in sicer,
16. junija delovnega sestanka z državno sekretarko na Ministrstvu za zdravje, dr. Alenko Forte in 17.
junija 8. seje predsedstva Združenja občin Slovenije, ki je potekala v Občini Šentjur.
Na sestanku na Ministrstvu za zdravje so zainteresirani župani izpostavili vprašanja iz okolja iz katerega
prihajajo. Najprej je župan naše občine izpostavil vprašanje, ki se dotika celotnega območja, ki ga pokriva
Javni zdravstveni zavod ZD Ljutomer in nato še vprašanje, za katerega je zainteresirana Občina Razkrižje,
to je pridobitev stalnega zobozdravnika.
Za potrebe celotnega javnega zdravstva na območju ZD Ljutomer je izpostavil potrebe po krepitvi
programov:
• iz področja mentalnega zdravja,
• potrebe po programih iz področja fizioterapije,
• za področje patronažnega varstva,
• težave iz področja pridobivanja specialistov družinske medicine,
• potrebe po širitvi prostorov za zdravstveno vzgojne programe in specialistične ambulante
• in za potrebne po dodatnem timu iz področja zobozdravstvene ambulante Razkrižje.
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Na seji predsedstva Združenja občin Slovenije pa je potekala razprava glede izhodišč v zvezi s pripravo
rebalansa proračuna 2021 in pripravo Proračunov RS za leti 2022 in 2023.

2. Delovno srečanje slovenskih županj in županov na Brdu pri Kranju
7. julija 2021, je potekalo delovno srečanje županj in županov slovenskih občin s predsednikom vlade.
Prvi del razprave je potekal o obvladovanju okužb s Covid-19. Glavno besedo so poleg ministra za
zdravje, imeli predstavniki stroke.

3. Župan Občine Razkrižje je prevzel vodenje Sveta Pomurske razvojne regije
V petek, 15. oktobra 2021, je v Domu kulture Razkrižje potekala seja Sveta Pomurske razvojne regije.
Svet Pomurske razvojne regije sestavlja vseh 27 pomurskih županov in predsednik sveta madžarske
samoupravne narodne skupnosti. Vodi ga tričlansko predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva
namestnika predsednika. Mandat predsednika traja 12 mesecev. Predsednik sveta sklicuje in vodi seje,
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usmerja delo sveta ter ga predstavlja navzven. Svetu trenutno predseduje župan Občine Razkrižje,
Stanko Ivanušič.
Na seji so od pomembnejših vprašanj obravnavali naslednje teme in sprejeli naslednje zaključke:
- da so postopki za konstituiranje Regionalnega razvojnega sveta zaključeni,
- o izvajanju dogovora za razvoj regij, se dotaknili vprašanja kateri projekti se bodo financirali iz
projektov mehanizma za okrevanje in odpornost,
- se seznanili s trenutnimi razmerami širjenja okužb s koronavirusom in sprejeli soglasno stališče do
tega pomembnega vprašanja za zdravje ljudi,
- sprejeli sklep o pospešitvi sprejemanja OPN in začrtali določene aktivnosti, zlasti za izdelavo
Hidrološko hidravlične študije za celotno regijo, ki jo mora sofinancirati država,
- v pomemben regijski projekt uvrstili Paliativni center v Občni Velika Polana,
- se seznanili s stanjem na področju financiranja regijskih društev v MO Murska Sobota in sprejeli
sklep, da se to financiranje preveri za celotno območje Pomurja,
- sprejeli nekatere pobude za izvajanje programa javnih del, da bodo ta bolj učinkovita in da se
podaljšajo na več let,
- se zavzeli za večja vlaganja v primarno zdravstvo in urejanje zdravstvenih domov,
- sprejeli odločitev, da se v ZD Murska Sobota organizira 24 urno dežurstvo na področju
zobozdravstva za celotno regijo, del stroškov bodo pokrivale občine,
- obnovili prizadevanja za uresničitev železniške proge Beltinci – Lendava – Redisc in sklep naslovili
na vlado,
- se seznanili o možnostih odstranjevanja blata iz komunalnih čistilnih naprav in na to temo na
naslednjo sejo povabili predstavnike MO Ptuj, ki na tem področju imajo rešitve, pri tem sprejeli
zadolžitev za CEROP, da pripravi finančne izračune za predlagane rešitve,
- se seznanili z aktivnostmi ob 25 letnici delovanja Ustanove Dr. Šiftarjeva fundacija in podprli
prizadevanja, da ta postane državnega pomena,
- se dogovorili, da se na eni od prihodnjih sej resno pogovorimo o nedavnih medijskih očitkih, zlasti
glede organiziranosti regije in o delitvi na več razvojnih agencij ter nekaterim raziskavam, ki
nadpovprečno aktivne občine v regiji, uvrščajo na samo slovensko dno. O tem se želimo odkrito
pogovoriti.
Kljub občasno povišanim tonom razprave, se je seja končala s konstruktivnimi zaključki in dogovori ter
glede na obsežnost dnevnega reda v sprejemljivem času.
Po zaključku seje so članice in člani razkriškega Turistično narodopisnega društva goste postregli z
razkriško posebnostjo – razkriškimi mlinci ter pridelkom iz lastnega vinograda, ki ga obdelujejo razkriški
prostovoljci, organizirani v Turistično narodopisnem društvu.
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4. Delovni sestanek s projektantom, recenzentom, predstavnikom Direkcije RS za vode
glede arbitražnih cest
Na delovnem sestanku dne, 18.11.2021, ki je bil namenjen predvsem pogojem, ki jih je za gradnjo mostu in ceste
Veščica – Šprinc – Globoka – meja, dala Direkcija RS za vode. Usklajen je potek lokacije ceste na delu, kjer se ta
dotika vodnega sveta in se na enem mestu z njim prekriva. Direkcija RS za vode soglaša, da se cesta uredi po isti
trasi, kot je bila do sedaj. Kar se tiče mostu čez Ščavnico pri Novakovi domačiji pa je dogovorjeno, da je za potrebe
mostu potrebno izdelati hidrološko hidravlično študijo glede pretočnosti Ščavnice, zlasti ob visokih vodah. Ta
investicija se razdeli na dva dela, prvi del je samo cesta, katere potek je v celoti usklajen in se projektna
dokumentacija lahko zaključi. Za most pa se določi posebna investicija, ker bo potrebno gradbeno dovoljenje in
bo še nekaj časa trajalo, da se pridobi vsa potrebna dokumentacija. Vendar naloge so s projektantom in
recenzentom s strani Direkcije RS za infrastrukturo na tem sestanku dogovorjene in vse nejasnosti odpravljene.
Med vsemi odseki t.i. arbitražnih cest je zaključena dokumentacijo za cesto Razkrižje – Razkriški breg, mimo
pokopališča – meja, kjer je tudi izdano potrdilo recenzenta, da je dokumentacija usklajena. Za ostale ceste pa je
izdelava dokumentacije v zaključni fazi. Občinski svet na vsak seji od projektantov terja poročila, v kateri fazi je
izdelava dokumentacij in potek pridobivanja soglasij.

5. Vlada Republike Slovenije na obisku v Pomurski regiji
V okviru obiska Vlade RS v pomurski regiji 23.11.2021, je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu,
dr. Helena Jaklitsch, obiskala tudi Občino Razkrižje. Spremljal jo je strokovni sodelavec g. Rudi Merljak.
V pogovoru so sodelovale tudi sodelavke uprave občine. Po uvodnem sprejemu ji je župan preko video
projekcije predstavil vse bistvene probleme, ki so povezani z mejo in življenjem ob njej ter poudaril skrb
za dobro sodelovanje, zlasti med sosednjima občinama Razkrižje in Štrigova, brez katerega si življenja
ob meji ni mogoče predstavljati. Pri tem je opozoril na nekatere birokratske ovire, ki so se pri čezmejnem
sodelovanju v preteklosti dogajale. Predstavil ji je projekte za uresničitev obmejnih cest na temelju
arbitražne zakonodaje, katerih osnova je, da obdržimo ljudi ob meji, da se ne bodo izseljevali, ampak tu
še naprej živeli. Prosil jo je, da na vladi zagovarja stališče, da se dogovorjene naloge s podpisanim
sporazumom čimprej uresničijo.
Ministrica je obiskala še Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota in škofa dr. Petra Štumpfa, ki
je v okviru Slovenske škofovske konference zadolžen za Slovence zunaj RS.
Ta dan se je župan udeležil še več drugih delovnih sestankov z ministri ter se kot predsedujoči Svetu
pomurske razvojne regije udeležil javne tribune s celotno Vlado RS v Lendavi.
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6. Obisk predstavnikov Generalne policijske uprave
Namen obiska je bil predstavnike Generalne policijske uprave seznaniti z vplivom državne meje, zlasti
pa zunanje schengenske meje na življenje ljudi ob tej meji.
Župan je problematiko predstavil s pomočjo videoprojekcije in se dotaknil predvsem:
samega poteka državne meje,
opisal aktivnosti povezane z arbitražno razsodbo,
posebej poudaril aktivnosti, ki na temelju arbitražne zakonodaje potekajo glede izboljšanja
cestne infrastrukture ob meji,
seznanil s problematiko begunske krize in težavami glede varovanja državne meje
in z nekaterimi konkretnimi problemi, ki jih prebivalci ob meji imajo. Na delovnem sestanku sta
prisostvovali tudi sodelavki uprave občine.

IV. POMEMBNEJŠE PRIDOBITVE IN UREDITVE
1. Ureditev občinskih javnih poti s pomočjo državnih sredstev - schengen
Tudi v letošnjem letu smo obmejne občine prejele sklep Vlade Republike Slovenije, s katerim je odločila,
da občinam na zunanji schengenski meji povrne del stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora
državne meje, potrebnega zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.
•

GRAMOZIRANJE OJP 724961 - GIBINA-MEJA S HRVAŠKO (mala cesta)
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•

GRAMOZIRANJE OJP 724951 - VEŠČICA (od kapelice proti poljskemu)

•

PREPLASTITEV OJP 724904 – VEŠČICA - ŠPRINC-MEJA S HRVAŠKO, DELNA SANACIJA (od križišča
z regionalno cesto do križišča proti Krampaču)

•

PREPLASTITEV OJP 724811 - RAZKRIŽJE, DELNA SANACIJA (Mužinčič)

•

GRAMOZIRANJE OJP 724741 – VEŠČIČKO POLJE
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•

GRAMOZIRANJE OJP 724872- VEŠČICA - HŠ 12, oz. PARC. ŠT. 51 K.O. VEŠČICA

•

GRAMOZIRANJE DELA OJP -724773 - GIBINA MEJA S HRVAŠKO

•

GRAMOZIRANJE DELA OJP- 724822- GIBINA - HŠ - 3A

•

SANACIJA MOSTNIC NA OJP 724931 Veščica (Novakov most)
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•

GRAMOZIRANJE OJP 724772- Gibina njive

•

NAMESTITEV HITROSTNIH OVIR NA OJP 724904 - Veščica – Šprinc - Meja s Hrvaško

Ob tem želimo opozoriti, da so nekateri obdelovalci zemlje, ki imajo izredno velike kmetijske stroje, že
v obdobju, ko so se ceste na sveže gramozirale, nanje nanašali zemljo tako, da jih je izvajalec del moral
očistiti in ponovno gramozirati. Ker gre za precejšen vložek v ureditev teh poti, je zelo neodgovorno od
tistih, ki z neočiščenimi kmetijskimi stroji na njih nanašajo zemljo in s tem uničijo ves trud. Prav tako je
v nasprotju s predpisi, da lastniki ali obdelovalci zemlje, orjejo preblizu ceste. V prihodnje bo glede tega
moral biti korekten dogovor, da bi ceste ohranili dalj časa v normalnem stanju.
Omenjene investicije so se izvedle v skupni vrednosti 91.723.99 EUR.

2. Ureditev državne ceste Veščica-Stročja vas
Že v letu 2018 je DRSI Občini Razkrižje pisno zagotovila obnovo ceste med Veščico in Ljutomerom. To se
je sedaj udejanjilo. Hkrati pa potekajo priprave za rekonstrukcijo glavnega razkriškega križiča v krožišče,
ceste za severni del Razkrižja s pločniki, kolesarsko stezo, javno razsvetljavo in avtobusnima
postajališčema.

43

3. Ureditev gozdnih poti
Tudi v letošnjem letu so bile urejene gozdne ceste - območje ob reki Muri. Dela so bila izvedena v
vrednosti 2.178,60 EUR, od česar cca. 25 % stroškov krije občina.

4. Murska kolesarska pot in Evropska Amazonka
Pomurska kolesarska pot (prej imenovana Kolesarska povezava »Mura-Drava bike«, se prepleta s traso
ureditve ceste in križišča v stičišču cest R3-726/1322, R1-231/1323 Razkrižje – Stročja vas in R1-231/1325
Gibina – Razkrižje.
Iz smeri Mota, do glavnega razkriškega križišča bo v bodoče urejena posebna površina za kolesarje, od
križišča v smeri Gibine, bo trasa ostala po vozišču.
Občina Razkrižje si prizadeva tudi za druge varnejše povezave in posebne kolesarske površine, to je v
smeri Srednje Bistrice (Občina Črenšovci) ter Stročja vas (Občina Ljutomer).

V bližini križišča na Razkrižju in bara Smole – je bilo dne, 14. 10. 2021 postavljeno kolesarsko počivališče
dimenzije 2,3 x 2,3 m, ta so v sklopu projekta Evropska Amazonka nameščene v občinah ob reki Muri.
Na počivališče bo nameščena še informacijska tabla s koristnimi informacijami za kolesarje in tudi druge
obiskovalce Razkriškega kota.
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5. V urejenosti pokopališča se kaže kultura nekega kraja in spoštovanje do naših
prednikov
V Občini Razkrižje se skupaj s svojci pokojnih, ki počivajo na tem pokopališču trudimo, da bi mesto
poslednjega počitka bilo kolikor se le da urejeno. Pred časom smo urejali notranjost prostorov v vežici
poslednjega slovesa, v septembru pa je izbran izvajalec očistil streho, tlakovce in fasado na vežici. V tem
letu je občinski svet, v skladu z novo zakonodajo, sprejel tudi novi Odlok o pokopališkem redu v občini.
Postopoma bodo vsi najemniki grobov povabljeni v upravo občine k uskladitvi pogodb o najemu grobov.
Vsa sredstva, ki se zberejo od najema grobov so namenska in se uporabijo za urejanje pokopališča, tudi
za takšne naloge, kot so omenjene.

Za urejanje pokopališča skrbi občina sama znotraj režijskega obrata. Občasno nam na pomoč priskočijo prostovoljci ter
sodelavke in sodelavci Zavoda Skupaj.

6. Obnova Ivanove brvi
Ivanova brv je obnovljena in prehodna. V dneh, 26. in 27. oktober 2021, so jo obnovili mojstri
družinskega podjetja Sušnik iz Tuhinjske doline. Obnevljeni sta bili še dve manjši brvi v bližini izvira, v
prihodnje pa bo urejena še ožja okolica Ivanovega izvira.
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V. PROSTOVOLJSTVO
1. Aktivnosti PGD Razkrižje
V oktobru so člani PGD Razkrižje izvedli dan odprtih vrat ob mesecu požarne varnosti. Udeležili so se tudi
požarne vaje na Podgradju. 23. oktobra pozno zvečer pa so bili aktivirani zaradi požara v kurilnici
stanovanske hiše na Šafasrkem. Požar so pogasili skupaj s člani PGD Ljutomer. Ob koncu leta bodo po
gospodinjstvih razdelili koledarje, za katere lahko prispevate poljuben znesek.

2. Trgatev v občinskem vinogradu je bila uspešna
Članice in člani razkriškega Turistično narodopisnega društva so opravili glavno trgatev v tem letu. Lep
in topel dan 28. septembra, je bil pravi za obiranje grozdja in tudi prešanje. Letina je bila dobra z lepim
grozdjem, tudi pridelka bo več kot dovolj.
Z velikim optimizmom zremo v prihodnje leto, da bi nam bilo omogočeno izvesti tradicionalne prireditve
za katere društvo nameni svoj pridelek, za katerega celo leto prostovoljke in prostovoljci trdo delajo, od
pomladi do jeseni. Turistično društvo vino podari tudi ostalim
društvom v občini in izven nje, tudi za potrebe občinskih prireditev
ter goste, ki obiščejo kraj.
Hvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem iz Občine Razkrižje in
tudi izven nje, ki pridejo in nam z veseljem pomagajo. Hvala tudi
družini Draga Škrleca, posebej Igorju, ki nam je pomagal pri
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prešanju. Hvala tudi Dragu Slaviču, ki ob obilici svojega dela doma, najde čas, da celo leto skrbi, da mošt
postane kvalitetno vino.

3. Nabiranje trstike za strehe hišic v prazgodovinski naselbini in prekrivanje
Za to, da naselbina obstaja, jo je vsako leto potrebno obnavljati, za kar pa ni mojstrov, zato za obnovo
poskrbijo predvsem domačini, turistični delavci, s pomočjo delavcev v javnih delih, tokrat pa so nam na
pomoč priskočile sodelavke Zavoda Skupaj. Dokler je bilo lepo jesensko vreme je bilo potrebno pokositi
in povezati v snope večje količine trstike za obnovo streh hišic v naselbini. Največ prostovoljnega dela je
vložil Branko Gašparič.
Vse to govori o tem, da vzdrževanje takih prikazov prazgodovinskega naselja na prostem ni tako
enostavno, kot se to včasih zdi naključnemu obiskovalcu. Ker pa to v Občini Razkrižje ni edina delovna
akcija, kjer sodelujejo tudi prostovoljke in prostovoljci, je to treba spoštovati.
redsednik in hkrati domači razkriški župnik msgr. Franc Režonja in voditeljica Terezija Nemec

4. Krajevna organizacija Rdečega križa Razkrižje in Župnijska karitas
Skozi vse leto aktivno delujejo prostovoljke v okviru Krajevne organizacije Rdečega križa Razkrižje, katero
vodi gospa Darinka Modlic. Sodeluje z Območnim združenjem Rdečega križa Ljutomer, koordinira delitve
paketov pomoči in s pomočjo občine poskrbi za dostavo le teh v našo občino, da upravičencem ni
potrebno hoditi po njih v Ljutomer.
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Na prostovoljskem področju je aktivna tudi Župnijska karitas z delitvijo hrane iz Sklada za evropsko
pomoč najbolj ogroženim ter drugimi aktivnostmi. Akcije koordinira voditeljica Župnijske karitas, gospa
Terezija Nemec. Ker trenutne razmere onemogočajo obiskovanje starejših in osemljenih, so kljub temu
našli poti do njih ter jim polepšali te predpraznične dni. Žal pa letos ni bilo možno izdelovati adventnih
vencev, kot je to bila njihova tradicija.

Krajevna organizacija Rdečega križa Razkrižje (delitev paketov pomoči).

Župnijska karitas (izdelava adventnih vencev).

VI. ZDRAVJE
1. Cepljenje proti COVID-19 je v naši občini bilo izvedeno že 6 krat
Dvakrat je cepljenje v naši občini izvedla ekipa iz Ambulante družinske medicine Tine Modrej
dr.med.spec.druž.med iz Ljubljane. Nato še dvakrat ekipa iz Zdravstvenega doma Murska Sobota. Petič
in šestič je cepljenje potekalo v sodelovanju Zdravstzvenega doma Ljutomer in Ambulante družinske
medicine Davorin Kolarić dr. med., spec.druž.med.
Ves čas pa je na razpolago tudi cepljenje v Zdravstvenem domu Ljutomer. S številom precepljenih v naši
občini ne moremo biti nikakor zadovoljni, saj se je to povzpelo komaj čez polovico. Zato bo od nedelje,
19.12. do četrtka, 23.12.2021 po celi Sloveniji in tudi v Občini Razkrižje organiziran »cepilni maraton«.

Ob tej priložnosti pa še enkrat objavljamo mnenja na temo cepljenja proti Covid-19, ki so nam jih zapisali:
•
častni Občan Občine Razkrižje, dr. Božidar Voljč,
•
občanka, doc. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec. klin. farm.,
•
zdravnik Davorin Kolarić, dr.med., spec. druž. med.,
•
prim.mag. Branislava Belović, dr.med., specialistka pediatrije in socialne medicine,
•
ravnateljica OŠ Razkrižje, Anica Šimonka,
•
župnik Župnije Razkrižje, msgr. Franc Režonja,
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•

in župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič.

Dr. Božidar Voljč, častni občan Občine Razkrižja
Spoštovane občanke in občani Občine Razkrižje!
Epidemija covida-19 že dolgo oblikuje življenje po vseh slovenskih občinah. Kot vse druge nalezljive bolezni jo
razširjamo ljudje. Virus je z nami med stiki in pogovori, med praznovanji in potovanji, ob vsem, kar izpolnjuje naše
dni, kar imamo radi in čemur se nismo pripravljeni odpovedati. Iz dosedanjega poteka epidemije smo se naučili,
da vsak lahko kadarkoli zboli in da bolezen vsakogar ne prizadene v enaki meri. Ne vemo, pri komu se bo nevarno
razvila, vemo pa, da so bolniki zaradi nje v večini slovenskih občin tudi že umrli. Epidemija še traja, vsak dan zboli
veliko ljudi, veliko se jih zdravi v bolnišnicah, še več pa jih zaradi drugih bolezni ne more do zdravnika.
Brez obrambe pa nismo. Nalezljive bolezni in tudi covid-19 lahko učinkovito omejimo s cepivi in cepljenjem. Vsak
dan znova se izkazuje, da je bolezni med necepljenimi več, da med njimi poteka huje in da so v bolnišnicah na
intenzivni zdravstveni oskrbi in med umrlimi v večini tisti, ki se niso cepili. V kratkem pričakujemo zdravila, ki bodo
izboljšala zdravljenje, a cepljenje bo še naprej edina dobra obramba pred boleznijo. Kjer je cepljenih manj, je z
vsemi posledicami več obolelih. Cepiva ne morejo zaščititi tistih, ki se ne cepijo.
Čeprav cepivo ponuja zaščito, cepljenje ni obvezno, vsak se sam odloči, ali se bo cepil ali ne. V vsakem okolju pa je
moč covida-19 povezana s številom necepljenih. Epidemija je zato prilika, da ocenimo svoj odnos do sebe, do
drugih, do svoje občine. Je prilika, da se s cepljenjem povežemo in v obrambi pred boleznijo pomagamo sebi in
vsem, s katerimi v skupnosti živimo. Ne dopustimo, da nas bolezen razdvaja in da nasprotja premagajo solidarnost!
Vabim občanke in občane Razkrižja, ki se še niso cepili, da to v svoje dobro in dobro vseh drugih čim prej storijo.
Le vsi skupaj lahko epidemijo ustavimo!

Občanka, doc. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec. klin. farm.
V Razkrižje sem se s svojo družino preselila pred štirimi leti. Na okolje smo se že povsem navadili, res pa je, da
večino občanov še spoznavamo. Kot magistra farmacije sem zaposlena v Splošni bolnišnici Murska Sobota kot
vodja bolnišnične lekarne, med drugim pa sem tudi predavateljica na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani ter na še
nekaterih drugih fakultetah v Sloveniji. V svojem strokovnem razvoju sem se vedno odločala na podlagi dejstev in
raziskav, ki nam dajejo jasne dokaze glede učinkovitosti preprečevanja ali zdravljenja različnih bolezni. Trenutno
živimo v zelo težkem času, ko nihče od nas ne ve napovedati prihodnosti. Zaznane so vedno nove različice virusa,
ki povzročajo različno težke oblike bolezni Covid-19. Zdaj niso ogroženi le starejši ljudje, ampak tudi mlajši. Izgleda,
da se bomo z omenjenim virusom srečali vsi. Ampak od nas samih je odvisno kako, cepljeni ali necepljeni. Jasno je,
dokazano s strokovnimi raziskavami in to tudi dnevno vidim, da imajo cepljeni veliko lažji potek bolezni od
necepljenih. Sama sem bolezen prebolela in ni bilo lahko. Zato sem se, kakor je le bilo mogoče, tudi cepila. Enako
tudi vsa moja družina. Ni pa tudi zagotovila, da če kdo bolezen preživi enkrat, da bo naslednjič enako in ne hujše.
Cepljenje je enostaven, varen in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred nalezljivimi boleznimi, če cepivo obstaja. Ne
ščiti le cepljenih ljudi, temveč z zmanjševanjem širjenja bolezni tudi druge. V zadnjih desetletjih je bilo s cepljenjem
proti različnim boleznim preprečenih več smrti kot s katerimkoli drugim zdravstvenim ukrepom. Pomembno je, da
se za cepljenje odločamo na osnovi dejstev. Cepiva so sproščena za uporabo komaj po tem, ko je dokazana njihova
učinkovitost, varnost in kakovost. Trenutno se v Sloveniji cepi s cepivoma Comirnaty (Pfizer) ali Spikevax
(Moderna). Do 28.10.2021 je bilo v Evropski uniji s cepivom Comirnaty cepljenih že 428 milijonov ljudi, s cepivom
Spikevax pa 61,6 milijona ljudi.
Ni toliko pomembno trenutno pogojevanje PCT pogoja s strani vlade, četudi je prav, da pogoje upoštevamo za
varnost vseh nas. Pomembni ste vi sami. Vi sami odločate o svojem zdravju in lahko nanj trenutno tudi vplivate,
kakor tudi na zdravje in varnost svojih bližnjih.
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V tem prijetnem adventnem času, ki prihaja, pa vam želim predvsem veliko topline, razumevanja in lepih trenutkov
z vašimi bližnjimi. Preživite jih z ljubeznijo in pozitivnimi mislimi na prihajajoče dni. Predvsem pa vam želim, da
ostanete zdravi.

Davorin Kolarić, dr. med., spec. druž. med.
Spoštovani občani, spoštovani pacienti!
Zaupam v znanost in medicino. V preteklosti smo premagali že veliko nalezljivih bolezni: tuberkulozo, tetanus,
davico, oslovski kašelj in otroško paralizo. Zato sem se odločil za cepljenje.
V moji družini so cepljene vse tri generacije - starša, tašča, žena in otroci. Cepljeni sta tudi medicinski sestri v
ambulanti. Nihče ni imel nobenih težav po cepljenju.
Želim si, da bi se cepilo čim več ljudi. Prosim, cepite se. Hvala.

prim.mag. Branislava Belović, dr.med., specialistka pediatrije in socialne medicine
Spoštovani in dragi prebivalci občine Razkrižje,
pred več kot dvajsetimi leti sem izbrala Občino Razkrižje za izvedbo programa Živimo zdravo. Bila sem prepričana,
da se boste programa udeležili in naredili kaj dobrega za svoje zdravje. Presegli ste vsa pričakovanja in bili med
najboljšimi. Na to sem zelo ponosna.
Danes se vam ponovno obračam in vas vabim, da se cepite proti COVID 19. Tudi sama sem storila enako in uspešno
opravila že tretje cepljenje. Z namenom, da zaščitim sebe in druge ter prispevam k obvladovanju (odpravi)
epidemije. Kod zdravnica zaupam znanosti in medicini. Zaupajte ji tudi vi.
Z lepimi pozdravi!

Anica Šimonka, ravnateljica OŠ Razkrižje
V teh nenavadnih, posebnih časih, ko se je med nas vrinil virus in se odločamo o načinih spopadanja z njim,
razmišljam o treh stvareh.
Svet se je skozi zgodovino nenehno spreminjal. Vojne, bolezni, napredek, vzpon in zaton civilizacij - spremembe so
stalnica človeštva. Danes je drugačen, kot je bil včeraj, in jutri ne bo tako, kot je danes. Na spremembe se ljudje
zelo različno odzivamo. Eni so negotovi, prestrašeni, drugi jih zanikajo, tretji se jim upirajo, nekateri se prepustijo
toku. A vsi jih zaznamo in čutimo, da so tu.
V tem času, ko se veliko govori o zaupanju v znanost, se mi vračajo občutki, ki so me prevzeli ob zaključenem
študiju. »Pa saj nič ne vem, šele na začetku poti sem!« mi je rojilo po glavi. Takrat sem začutila globoko spoštovanje
do kolegov matematikov in hvaležnost, da je njim dano spoznavati in odkrivati neskončne zakonitosti matematike.
In nenazadnje razmišljam o sebi kot posamezniku. Sem del skupnosti. Najprej je to moja družina, prijatelji, potem
sodelavci, znanci, sokrajani, sodržavljani. Potrebujem jih in oni potrebujejo mene.
Ob razmišljanju ali se cepiti, ali upoštevati zaščitne ukrepe, izhajam iz tega trojega. Sprejemam dejstvo, da se svet
v tem obdobju korenito spreminja in jaz sem temu priča. Vodi me zaupanje v znanost in rešitve, ki so nam v tem
trenutku dane. Verjamem v dobronamernost človeka, spoštujem mnenje in razmišljanje vsakega. Predvsem pa
stavim na kulturno komunikacijo, odgovoren odnos do sebe in drugega ter sodelovanje vseh nas. Skupaj bomo
uspeli.

msgr. Franc Režonja, župnik Župnije Razkrižje
Ob epidemiji COVID-19 Cerkev spodbuja vse katoličane in ostale ljudi za cepljenje. Kot razkriški župnik priporočam
in obenem prosim vse vernike naše župnije in ostale prebivalce, starejše in mlajše, da se po posvetu s svojim
osebnim zdravnikom odločijo za cepljenje. S takšno odločitvijo bodo v veliki meri preprečili, da bi postali prenašalci
okužbe, ter obenem zaščitili svoje zdravje kot tudi zdravje ljudi, s katerimi prihajajo v stik. Vsi, ki se bodo dali cepiti,
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bodo prispevali k umiritvi epidemije. Čuvajmo svoje zdravje in zdravje naših bližnjih. Molimo tudi za prenehanje
epidemije ter dosledno spoštujmo vse ukrepe za preprečevanje epidemije.

Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje
Spoštovane občanke in občani !
Živimo v majhni, obmejni skupnosti, kjer se večinoma vsi med seboj poznamo. Naša čustva so drug do drugega
drugačna, kot v neki veliki skupnosti, kjer se ljudje med seboj ne poznajo niti v enem malo večjem stanovanjskem
bloku. Tudi povezanost med nami, v odnosu drug do drugega je večja kot v urbanih sredinah. Še vedno ljudje drug
drugemu radi priskočimo na pomoč. Skupaj se veselimo rojstev in drugih pomembnih dogodkov, zaskrbljeni smo,
če kdo med nami zboli, smo žalostni ob izgubi koga izmed naših soobčanov in znamo drug drugega bodriti, mu
nameniti prijazno besedo.
Tudi v teh težkih časih, ko življenje zaenkrat še ni takšno, kot smo ga bili vajeni pred tem nesrečnim pojavom
koronavirusa, verjamemo v normalizacijo stanja in se pri tem zanesemo in verjamemo v znanost, v našo slovensko,
evropsko in svetovno, kajti ta nas je v zgodovini že velikokrat rešila najhujših oblik nalezljivih bolezni. Tako močno,
kot se je svetovna znanost povezala v boju proti koronavirusu, se v zgodovini še nikoli ni.
Tudi tokrat se na vas, drage občanke in spoštovani občani, obračamo z namenom, da vas z najbolj iskrenimi
nameni prosimo za še en razmislek o tem, da je cepljenje po našem prepričanju, zaenkrat še najbolj učinkovito
sredstvo za premagovanje širjenja virusa.
Na vas se obračamo ljudje različnih poklicev in z različnimi življenjskimi izkušnjami, ljudje iz vašega okolja, ki se
skupaj z vami trudimo, da bi vam pomagali, vas spodbuditi k pogumu, da se odločite za ta korak, ki smo ga vsi mi
že dali skozi. Skupaj z vami si prizadevamo na marsikaterem področju, da nam je vsem v skupno dobro, kot na
primer, da imamo stalnega zdravnika, lekarno, da imamo lep vrtec, lepo in obnovljeno šolo, a smo vam hkrati
dolžni s prijazno besedo povedati to v kar verjamemo, da bi tudi za večino vas, razen v izjemnih primerih, kjer
zdravniška stroka meni drugače, da zmorete ta korak temeljitega razmisleka in se odločite za cepljenje. Zato vam
že šestič skušamo dostopnost do cepljenja, tudi tokrat združeno ekipo Zdravstvenega doma Ljutomer in Zasebne
ambulante Razkrižje, približati v naši razkriški Zdravstveni postaji. Cepili se boste lahko z vsemi razpoložljivimi
cepivi proti Covid -19 in vsi, ki boste želeli tudi proti gripi.
Na vas se obračamo zato, ker ste naši občani, ker ste za nas najdragocenejši.

2. ALKOHOL NIKAKOR NI REŠITEV – rešujmo stiske, negotovosti in težave na zdrav način
Trenutno se nahajamo v časih, ki so za nas velika neznanka in nikoli ne vemo, kaj lahko pričakujemo.
Najhujše pa je, da se zavedamo tudi tega, da stvari nimamo »pod kontrolo« oziroma jih ne moremo
nadzorovati. Vse okrog nas je nepredvidljivo, kar v nas vzbuja različne občutke in hkrati povzroča stres.
Ljudje smo naravnani tako, da bi se radi negativnih občutij čimprej znebili.
Alkohol je v naši družbi, ki ji pravimo tudi »mokra kultura« (alkohol je družbeno sprejemljiv, del
vsakdanjika in praznika) tisti, po katerem se najpogosteje posega v težkih situacijah, v upanju, da bodo
vse negativne zadeve s tem čudežno izginile. Ljudje že od nekdaj pijejo alkohol zaradi učinkov, ki jih ima
na delovanje naših možganov: sproščenost, boljše počutje v družbi, občutek povezanosti z družbo, v
kateri vsi pijejo, večja dovzetnost za humor, manjša sramežljivost, večje samozaupanje, lažje prenašanje
čustvenih in telesnih naporov in podobno. Seveda so te spremembe opazne le v času, ko je alkohol v
telesu, s streznitvijo pa izginejo. Mnogim recimo pomaga zaspati. Hkrati pa povzroča bujenje sredi noči,
prekinja spalni ritem in krajša globoki spanec. Telo se ne spočije kot običajno.
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Podobno velja tudi za nekatere druge življenjske situacije – alkohol sprva »deluje«, dolgoročno pa je
stanje lahko še slabše. Popiti alkohol otopi nekatere občutke, vendar to ni dobra dolgoročna rešitev.
Poskusite raje najti drug način za sprostitev, užitek, druženje. Po podatkih panelne spletne raziskave o
vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki jo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje redno izvajamo
od decembra 2020, udeleženi v nekoliko več kot 10% poročajo, da so pili več alkohola kot pred
pandemijo.
Jesenski čas je čas različnih viroz in obolenj. Vsi miti o tem, da nas »kozarček žganega« lahko zaščiti pred
virusi, seveda ne držijo. Pitje alkoholnih pijač poveča na primer tveganje za nastanek sindroma akutne
dihalne stiske, ki je eden najtežjih zapletov COVID-19, sepso, alkoholno bolezen jeter in nekatere oblike
raka. Na naš imunski odziv vplivajo že manjše in ne le večje količine alkohola ter povečajo tveganje za
okužbe in bolezni. Novejše raziskave kažejo, da varne uporabe alkohola ni. Manj kot posameznik spije,
manjše je tveganje za škodo.
ZATO: Alkohol NE ščiti pred virusi, zmanjšuje odpornost in NE lajša osebnih stisk, ampak uničuje odnose.
Naš imunski sistem najboljše okrepimo z zdravim življenjskim slogom, kar zajema zdravo prehrano,
redno telesno aktivnost, skrb za dobro počutje in izogibanje tveganim vedenjem (pitju alkohola, kajenju,
uporabi drog ipd). To je temeljno. In od tu izhaja vse. Zdrav življenjski slog v družini je ključen za zdravje
vseh družinskih članov, odrasli smo vzor in vemo, da so otroci trenutno »polni« različnih stisk in težav.
Nujno je, da smo jim dober vzgled tudi ob spoprijemanju s stiskami različnih oblik.
Zato v primeru duševnih stisk ne posegajte po alkoholu, ampak se obrnite na vire pomoči. Na spletni
strani projekta SOPA (www.sopa.si) so na voljo viri pomoči po vsej Sloveniji.
→ Ni varne meje pitja alkohola.
→ Vsako pitje alkohola je tvegano.
→ Čim manj ali nič.
→ Izberi zdravo alternativo.
Jasmina Črnko Papić , Nacionalni inštitut za javno
zdravje, OE Murska Sobota
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3. Porast težav v duševnem zdravju in kam se lahko obrnemo
Želja po popolnem zdravju in sreči nam je vsem skupna, a v resničnem življenju nikoli povsem dosegljiva.
S celostnim zdravjem slehernega izmed nas, je neločljivo povezano duševno zdravje. Duševno zdravje
ne pomeni le odsotnosti duševne bolezni, ampak se kaže v dobrih in izpolnjujočih medosebnih odnosih,
zmožnosti sprejemanja dnevnih naporov in stresov, dolgotrajni vitalnosti, življenjski moči in volji do dela
in povezovanja. Nihče izmed nas ni imun na težave oz. bolezni v duševnem zdravju. V Sloveniji so težave
v duševnem zdravju in duševne motnje vse pogostejše, samo za ponazoritev, raziskave kažejo, da ima
vsaka četrta družina člana, ki se sooča s težavami v duševnem zdravju. Pandemija Covid-19 je prinesla
negotovost, omejitve in spremembe ter čustveno breme za vse ter s tem dodatno negativno vplivalo na
duševno zdravje prebivalcev Slovenije. Vse bolj se zdi, da je epidemija covid-19 tudi epidemija duševnih
motenj in stisk, saj so se težave povečale tako po obsegu kot po težavnosti. V Sloveniji pa se še vedno
soočamo z močno podhranjenim in pomanjkljivim sistemom skrbi za duševno zdravje ter regionalno
neenakomerno dostopnostjo do virov pomoči z dolgimi čakalnimi dobami za prvi pregled pri
strokovnjaku. Osebe s težavami v duševnem zdravju in njihove družine pogosto niso deležne ustrezne
pomoči in podpore ali pa le-te zaradi stigma in strahu ne poiščejo pravi čas.
Korak naprej na tem področju je bil narejen leta 2018, ko je bila v Državnem zboru RS sprejeta Resolucija
o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 – program MIRA, ki določa strategijo razvoja
na področju skrbi za duševno zdravje v Sloveniji in vsebuje niz različnih aktivnosti in ukrepov, ki so se že
začeli udejanjati. Vizija programa MIRA je vsem prebivalcem Slovenije omogočiti optimalni duševni in
telesni razvoj, krepiti in ohranjati dobro duševno ter preprečevati duševne težave in motnje od
najzgodnejšega obdobja do pozne starosti. Eden izmed ciljev programa MIRA je zagotoviti ljudem dostop
do kakovostnih virov pomoči ter približati službe in storitve za duševno zdravje, kar se je delno že začelo
realizirati z vzpostavljanjem regijskih Centrov za duševno zdravje (CDZ). Posamezen CDZ tvorita dva
multidisciplinarna tima, in sicer Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov – CDZOM ter Center
za duševno zdravje odraslih – CDZO. Glavne prednosti, ki jih mreža Centrov za duševno zdravje prinaša,
so boljša dostopnost do zgodnje diagnostike in zdravljenja vseh duševnih motenj za vse populacije;
obravnava duševnih motenj na terenu; vstop v center je mogoč brez napotovanja osebnega zdravnika;
zmanjšanje čakalnih vrst; skrajševanje hospitalizacij in preprečevanje (re)hospitalizacij pri osebah s
težavami v duševnem zdravju; podpora svojcem oseb z duševno motnjo. Vodilo centrov za duševno
zdravje je zagotavljanje enake dostopnosti do storitev in programov za vse skupine ljudi na določenem
območju.
V Zdravstvenem domu Ormož delujeta Center za duševno zdravje odraslih (CDZO) in Center za duševno
zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM). Oba sta namenjena ljudem, ki prihajajo iz občin, ki jih sicer
pokrivajo ZD Ormož, ZD Ljutomer in ZD Lendava. V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov
lahko strokovno podporo in pomoč dobijo otroci, mladostniki in njihovi starši, ki potrebujejo podporo
ali pomoč pri reševanju stisk ali ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja. V centru so zaposleni specialist
otroške in mladostniške psihiatrije, specialistka klinične psihologije, psihologinje, specialna pedagoginja,
logopedinji, socialna delavka in medicinske sestre. V center lahko starše ali otroka usmeri otrokov izbrani
zdravnik ali razvojni pediater, usmeri lahko tudi otrokov učitelj, lahko pa se starši za obisk dogovorijo
tudi sami. V Centru za duševno zdravje odraslih lahko strokovno podporo in pomoč dobijo odrasli,
starejši od 18 let, z najrazličnejšimi težavami v duševnem zdravju. Center omogoča hitro in celostno
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odzivanje na stiske ljudi in s tem v največji možni meri preprečuje, da bi se duševne stiske poglobile do
take mere, da bi postale nujna in ogrožajoča stanja. Obravnava pri njih lahko poteka v ambulanti, lahko
pa tudi na domu, kamor vstopajo s timom skupnostne psihiatrične obravnave. V centru delujejo
specialistki psihiatrije, specialistke klinične psihologije, psihologinje, diplomirane medicinske sestre,
socialni delavki ter delovna terapevtka. Za pogovor s strokovnjaki se lahko vsak, ki doživlja duševno
stisko, odloči samostojno po lastni presoji, saj napotnica za vstop ni obvezna. Lahko pa osebo napotijo
tudi zdravnik družinske medicine ali drug zdravnik specialist. Na pogovor lahko pride tudi vsak, ki oceni,
da potrebuje pomoč oz. da je potrebno pomagati drugim v skupnosti.
Vsaka težava in stiska še ne predstavlja duševne motnje. Če pa pri sebi ali vašem svojcu, znancu ali
prijatelju opazite spremembe v mišljenju, čutenju, vedenju ali v odnosih z drugimi, ki pomembno
vplivajo na eno ali več življenjskih področij in ovirajo pri vsakodnevnem delovanju ter opravljanju
obveznosti, ukrepajte. Poiščite strokovno pomoč, spregovorite, brez občutka sramu ali krivde. Center za
duševno zdravje Ormož deluje v prostorih ZD Ormož, na Ulic dr. Hrovata 4, v Ormožu. Dosegljivi so na
telefonski številki 02/ 741 07 10 (za odrasle) in 02/ 741 07 00 (za otroke in mladostnike).
Težave v duševnem zdravju lahko imajo resne posledice, zato poskrbimo zase in za svoje dobro počutje
ter poiščimo pomoč, ko jo potrebujemo.
Pripravili:
Mateja Vek, univ.dipl.psih., NIJZ – Območna enota Maribor
Judita Sudec, mag.soc.dela, NIJZ – Območna enota Murska Sobota

4. Predstavitev Centra za duševno zdravje odraslih v Zdravstvenem domu Ormož
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Dobro duševno zdravje opredeljujemo kot pozitiven odnos do sebe in drugih, kot uspešno soočanje z
izzivi, pozitivno samopodobo, visoko samospoštovanje, duševno zdravje opredeljujemo tudi s
prisotnostjo občutka moči, optimizma in s sposobnostjo soočanja s težavami. Duševno zdravje je eden
od temeljnih stebrov zdravja in blagostanja vsakega posameznika in njegovih bližnjih in je rezultat vpliva
različnih dejavnikov na ravni posameznika, skupnosti, okolja in družbe, ki zdravje krepijo in varujejo ali
ogrožajo.
Med dejavnike tveganja za duševne težave spadajo spol, starost, dednost, osebnostne značilnosti,
življenjski slog, sem pa spadajo tudi stresne okoliščine v zgodnjem otroštvu ter drugi dejavniki okolja.
Najpomembnejši med njimi so revščina, socialna izključenost, diskriminacija, osamljenost ter
prikrajšanost starejših in nepravična neenakost, pa tudi hiter način življenja in velika pričakovanja od
posameznika. Med pomembne varovalne dejavnike duševnega zdravja pa štejemo ekonomsko in
socialno varnost, podporno socialno mrežo in varno družinsko okolje, dobro telesno zdravje, socialne
veščine in učinkovite načine spoprijemanja s težavami.
V današnjem času še vedno beležimo visoko stopnjo stigmatizacije ob posameznikovi potrebi po obisku
strokovnjaka s področja duševnega zdravja. Stigmatizacija prihaja od posameznika, ki pomoč potrebuje
in iz okolice, v kateri živi in deluje. Prav zaradi tega je pomembno, da se je skrb za duševno zdravje
prenesla na primarno raven zdravstvene dejavnosti (to so Zdravstveni domovi) in je lažje dostopna vsem
in vsakemu, ki potrebuje takšno obliko pomoči.
Ob vse širšem delovanju in prepoznavnosti Centrov za duševno zdravje, z upanjem pričakujemo vse
manjšo stopnjo stigmatizacije in diskriminacije posameznikov, ki so zboleli, ali pa samo prehodno, v
nekem obdobju življenja, potrebujejo naše obravnave. Ustanovljeni so bili predvsem z namenom
zmanjšanja neenakosti in razlik v obravnavi težav v duševnem zdravju med različnimi skupinami.
Določen delež prebivalstva, ki je že tako ranljiv, namreč ni imel dostopa do tovrstne obravnave. Centri
za duševno zdravje ne delujejo namesto psihiatričnih bolnišnic - te še vedno potrebujemo za obravnavo
pacientov s hudimi težavami na področju duševnega zdravja, česar se posamezniki, ki smo bili zaposleni
v njih, dobro zavedamo.
Od oktobra 2019 naprej deluje v Zdravstvenem domu Ormož Center za duševno zdravje odraslih (CDZO).
Povezuje obstoječe in dodaja nujno potrebne nove strukture v celostno področje promocije, preventive,
zdravljenja in rehabilitacije. Delujemo v regionalni mreži, ki zajema področje vseh ormoških,
ljutomerskih in lendavskih občin. Nudimo obravnavo različnih strokovnjakov posamezniku od
dopolnjenega 18 leta starosti dalje ter tudi njegovi družini, v kolikor je le-to potrebno.
Smo tim različnih strokovnjakov - psihiatrinji, psihologinje, socialni delavki, delovna terapevtka in
medicinske sestre, torej posameznika obravnavamo celostno in glede na njegove potrebe. V obravnavo
lahko posameznik vstopi na pobudo osebnega zdravnika, patronažne službe, Centra za socialno delo,
bolnišnice, delodajalca, na pobudo svojca ali samoiniciativno. Za obravnavo pri nas napotnica ni
potrebna, ampak je posameznik po uvodnem (lahko telefonskem) razgovoru nadalje usmerjen k
strokovnjaku, ki ga potrebuje. V sklopu Centra delujejo različne ambulante, kar pomeni, da obravnava
poteka v prostorih Zdravstvenega doma Ormož, kadar pa določimo skupnostno obravnavo pa naš tim
posameznika obiskuje na njegovem domu. Skupaj z njim in njegovimi sorodniki, če jih ima, naredimo
načrt obravnave. Naše storitve se lahko v celoti koristijo pod okriljem osnovnega in dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, posameznik se mora le strinjati z vključitvijo v našo obravnavo. Pri našem
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delovanju se povezujemo z različnimi službami, ki delujejo v našem okolju in širše ter s tem krepimo
mrežo služb, da je obravnava posameznika celostno naravnana, kakovostna in učinkovita.
Če hočemo v življenju užiti vsaj malo miru, zadovoljstva in ljubezni, moramo najprej spoznati samega
sebe. S spoznavanjem sebe človek odkriva vzroke in tudi posledice svojih dejanj. Težko je v življenju kaj
popraviti ali spremeniti, če ne poznamo razloga, zakaj se nam je nekaj pripetilo. Če ne najdete poti do
sebe sami, se lahko vedno obrnete po pomoč k našim strokovnjakom in bomo skupaj poskusili poiskati
tisto pravo pot, ki vas bo vodila do zadovoljnega, mirnejšega življenja.
Zapisala:
Brigita Novak dipl.med.ses.

5. Kurilna sezona in onesnažen zrak
Onesnažen zrak je pri nas, kot v ostalem
razvitem svetu, najpomembnejši okoljski
problem, ki ogroža zdravje ljudi. Prispeva
namreč k nastanku številnih bolezni in
skrajšuje življenjsko dobo.
Zrak je v času kurilne sezone pri nas velikokrat
onesnažen, še posebej so problematični delci
(PM). Gre za mešanico trdnih in tekočih snovi,
razpršenih v zraku. Njihova glavna sestavina je
ogljik, na katerega so vezane različne škodljive snovi, kot so npr. strupene kovine, organske spojine.
Delci so različnih velikosti: od saj, ki jih vidimo s prostim očesom, do najmanjših ultrafinih nanodelcev,
ki jih s prostim očesom ne vidimo. Od velikosti delcev je odvisno, kako globoko v dihala prodrejo in
kakšne posledice povzročajo. Najmanjši delci prodrejo najgloblje do pljuč in gredo naprej v kri. Manjši
kot so, dlje v telo prodrejo in bolj so škodljivi.
Kaj povzročajo v našemu telesu?
• Osnova njihovega škodljivega delovanja je povzročanje vnetja. Z vdihavanjem pridejo v naša
dihala in povzročajo draženje, poškodbe tkiva in vnetje. Najmanjši delci iz pljuč vstopajo v kri in
se s krvjo odplavijo v različne organe: v srce, jetra, ledvice, možgane... ter tudi tam povzročajo
vnetja in različne škodljive učinke.
• Najpomembnejši so vplivi na srce in žilje ter na dihala: povzročajo vnetja dihalnih poti,
pospešujejo nastanek astme.
• Pri dolgotrajnem delovanju povzročajo spremembe v krvi in na žilju, ki imajo lahko za posledico
pospešen proces ateroskleroze ter povečano nevarnost za nastanek krvnih strdkov in infarkta.
• Delce povezujejo tudi z nekaterimi nevrološkimi boleznimi ter s sladkorno boleznijo. Škodljivo
vplivajo praktično na celo telo.
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•

Delci so tudi rakotvorni. Onesnažen zrak, ki je posledica gorenja fosilnih goriv (nafta, premog,
les, naftni derivati), sodi namreč v skupino snovi, ki dokazano povzročajo raka pri človeku.
Kdo je najbolj ogrožen?
• bolniki z obstoječimi boleznimi srca in žilja ter dihal
• starejši ljudje, majhni otroci
• sladkorni bolniki
Ob zelo povečanih vrednostih delcev v zraku so najbolj ogroženi tisti, ki trpijo zaradi že obstoječih
dihalnih in srčno-žilnih bolezni, saj se lahko njihova osnovna bolezen hitro poslabša.
Kako ravnati v času povišanih ravni delcev PM10 v zraku?
Bivanje in fizično dejavnost na prostem prilagodimo stopnji onesnaženosti zraka.
Ob povišanih koncentracijah delcev PM10 v zraku priporočamo zmanjšanje fizičnih aktivnosti, zlasti
na prostem.
Še posebej osebam, ki imajo že od prej težave z dihali, srcem in ožiljem ter drugim iz ogroženih
skupin prebivalstva svetujemo, naj se na prostem gibajo takrat, ko je onesnaženost tekom dneva
najnižja in se pri tem izogibajo bližini prometnic, izberejo naj park ali gozd. V času močno povišanih
koncentracij svetujemo, da ostanejo doma.
Še posebej smo na to pozorni v obdobjih, ko so vrednosti delcev več dni skupaj močno presežene (npr.
v obdobjih nizkih temperatur, temperaturne inverzije ter brezvetrja, megle). Zato je priporočljivo
sprotno spremljati podatke o onesnaženosti zraka v Sloveniji, ki jih na svoji spletni strani redno objavlja
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO):
http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/dnevne_koncentracije.html
Več priporočil najdete na spletni strani NIJZ:
https://www.nijz.si/sl/povisane-ravni-delcev-pm10-v-zraku-priporocila-za-prebivalce
Prezračevanje bivalnih prostorov
Običajno smo svetovali, da prezračujemo takrat, ko je onesnaženost zraka zunaj najmanjša (npr. izven
prometnih konic, ponoči). Ker pa smo v obdobju širjenja novega koronavirusa SARS-Cov-2, poudarjamo,
da je treba prostore, kjer se zadržuje več ljudi, učinkovito in stalno zračiti. Znano je namreč, da se novi
koronavirus prenaša tudi aerogeno, to je preko zraka. Zračenje je zelo pomembno saj bistveno prispeva
k zmanjšanju širjenja okužb z novim koronavirusom.
Kaj lahko sami naredimo za izboljšanje zraka?
Z odgovornim ravnanjem lahko veliko naredimo. Pomembno je:
• dobra izolacija stavb;
• kjer je le mogoče, se ogrevamo s centralnim daljinskim sistemom in čistejšimi viri energije;
• kjer za ogrevanje uporabljamo les, je pomembno pravilno kurjenje, redno čiščenje, vzdrževanje
in servisiranje peči, da te dobro delujejo, da imajo dobro izgorevanje;
• če uporabljamo drva, naj bodo ta kakovostna, čista in pravilno posušena.
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Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega odpadnega lesa, smeti, tekstila, plastike je silno
škodljivo. S tem povzročamo sproščanje strupenih snovi skozi dimnik, ki jih neposredno vdihavamo
vsi, mi sami in naši otroci.
Tudi kurjenje v naravi, kot npr. v času spomladanskih čiščenj na vrtu, povzroča močno onesnaženje
zraka, saj se pri gorenju in tlenju sprošča veliko škodljivih snovi v zrak.
Nacionalni inštitut za javno
Center za zdravstveno ekologijo

zdravje

6. Prispevek Čebelarske zveze Slovenije »Obogatite svojo vsakdanjo prehrano s cvetnim
prahom – osmukancem«
Cvetni prah oziroma pelod je osnova spolnega razmnoževanja rastlin, saj predstavlja moške
mikroskopsko velike spolne celice, ki so po obliki značilne in specifične za vsako botanično vrsto. Cvetni
prah nastaja v prašnikih rastlin. Med rastlinami ga prenašajo tudi čebele, saj se ob obisku cveta oprime
dlačic na njihovem telesu. Ko cvetni prah dospe na pestič, ga opraši. Čebele pri letanju s cveta na cvet
oprašujejo rastline.
Čebele cvetni prah nabirajo tudi za lastno prehrano. Med letenjem se čistijo in drobna zrnca cvetnega
prahu z dodatkom sline in medičine (tako cvetni prah obogatijo s svojimi encimi) med seboj zlepijo in
oblikujejo grudici cvetnega prahu, ki ju na zadnjem paru nog odnesejo v panj. Čebele lahko nabirajo
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cvetni prah na različnih rastlinah, večinoma pa je grudica cvetnega prahu sestavljena iz peloda ene
rastline. Cvetni prah je nujno potreben za razvoj čebelje družine, saj predstavlja nenadomestljiv vir
različnih hranil. Čebelarji ga pridobivajo tako, da na žrela panjev namestijo posebne naprave imenovane
osmukalniki.
Cvetni prah - osmukanec je v obliki grudic različnih oblik in velikosti. Barva, vonj in okus sta specifična za
posamezno rastlinsko vrsto, na kateri so čebele nabirale cvetni prah. Okus je lahko sladek, kisel, pa tudi
grenek.
Cvetni prah osmukanec vsebuje ogljikove hidrate, med katere sodi tudi prehranska vlaknina, ki ugodno
deluje na peristaltiko debelega črevesa. Uživanje hrane, bogate s prehransko vlaknino, zmanjšuje
tveganje za pojav nekaterih bolezni. V cvetnem prahu osmukancu so tudi beljakovine, aminokisline,
maščobe in maščobne kisline ter vitamini (A, D, E, vitamin C in nekateri vitamini B kompleksa).
Osmukanec je vir različnih elementov, vsebuje največ kalija, fosforja, kalcija, železa, mangana in cinka.
Dodano vrednost pa mu dajejo fenolne spojine, saj imajo le te vlogo antioksidantov.
Uživanje cvetnega prahu priporočamo ljudem v vseh starostnih obdobjih. Vključujete ga lahko tudi v
prehrano otrok od prvega leta starosti naprej. Energijska vrednost cvetnega prahu je nizka, zato ga lahko
uživamo tudi pri nizkoenergijski prehrani in v prehrani sladkornih bolnikov. Primeren je tudi za
vegetarijance. Alergijske reakcije pri uživanju cvetnega prahu so sicer redke. Vendar priporočamo, da
cvetni prah začnete uživati v manjših količinah (par grudic) in vsak dan količino povečujete do željene.
Na takšen način preverite, da niste nanj morebiti alergični.
Če uživamo samostojno posušen cvetni prah osmukanec, ga čim dlje žvečite oz. dobro mehansko
zdrobite z zobmi. Priporočamo tudi namakanje pred uživanjem. Posušen cvetni prah osmukanec
namočite v tekočino vsaj 2–3 ure pred uživanjem, pri svežem pa je dovolj pol ure prej. Z mletjem ali
namakanjem dosežete, da se hranila, ki jih cvetni prah vsebuje, lažje sprostijo, kar privede do večje in
lažje absorpcije in dosegljivosti hranil našemu organizmu.
Uživamo ga lahko skozi celo leto ali večkrat na leto s prekinitvami, neprekinjeno pa najmanj od enega
do treh mesecev. Pri uživanju cvetnega prahu ni možno predoziranje. Kljub temu pa kot dodatek v
vsakodnevni prehrani priporočamo od 20 do 40 g (cca. 1–2 jedilni žlici) cvetnega prahu za odraslo osebo.
Pripravite si odličen napitek z dodatkom cvetnega prahu
1 jedilna žlica svežega cvetnega prahu
1 čajna žlička medu
3 dcl vode
Sveže stisnjen sok pomaranče/grenivke/limone
Cvetni prah lahko dodate tudi različnim živilom. Uživate
ga lahko v kombinaciji z mlečnimi izdelki (jogurt, kefir,
mleko …), sadjem (banane, hruške, marelice, jabolka,
kaki …), dodate ga lahko v sadne in zelenjavne napitke,
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čaje, ga primešate različnim vrstam medu ali medeni raztopini. Dodate ga lahko tudi kosmičem,
pšeničnim kalčkom ali z njim enostavno posujete kakšno sladico, kot so to sirovi štruklji, različni pudingi,
palačinke, carski praženec ali sladoled.
Uživajte cvetni prah iz okolja, v katerem živite.
Dr. Nataša Lilek, svetovalka za zagotavljanje varne hrane

7. Prvi obletnici lansiranja globalne strategije za popolno odpravo raka materničnega
vratu se je s simbolnim dejanjem pridružuje tudi Občina Razkrižje
Svetovna zdravstvena organizacija ali WHO (World Health Organization) je 17. novembra 2020 lansirala
globalno strategijo za eliminacijo raka materničnega vratu, s katero se je svet prvič v zgodovini zavezal
k odpravi raka. Šlo je za edinstven dogodek, ki so ga države po vsem svetu obeležile z istočasno
osvetlitvijo vsaj ene kulturne znamenitosti v državi s turkizno barvo, ki je simbolična barva raka
materničnega vratu. Zavezi se je že lani pridružila tudi Slovenija, letos pa se ji je ob prvi obletnici
pridružila tudi Občina
Razkrižje. Z modrozeleno barvo smo tako
17. novembra 2021
osvetlili
naravno
znamenitost Ivanov Izvir,
namen pa je izraz
podpore enotnosti držav
pri tej globalni zavezi za
popolno odpravo raka
materničnega vratu.
Rak materničnega vratu je v Evropski uniji drugi najpogostejši rak pri mladih ženskah (15 – 44 let), takoj
za rakom dojk. Da bi dosegli popolno odpravo raka materničnega vratu, je WHO pozvala vse države
sveta, da v naslednjem desetletju dosežejo cilj 90 % precepljenosti proti HPV (humani papilloma virus),
70 % pregledanosti žensk v presejalnem programu, ki ga v programu ZORA v Sloveniji že dosegamo in
cilj, da je 90 % žensk s predrakavimi in rakavimi spremembami materničnega vratu ustrezno zdravljenih,
kar v Sloveniji tudi dosegamo. Prav zaradi teh izjemnih rezultatov bi lahko Slovenija postala ena prvih
evropskih držav, ki bi ji uspel ta podvig.
V Sloveniji raka materničnega vratu od leta 2003 učinkovito preprečujemo v okviru organiziranega
državnega presejalnega progama ZORA, nosilec je Onkološki inštitut Ljubljana. Cilj programa je, da s
pregledom zdravih žensk na tri leta pravočasno odkrijejo in zdravijo predrakave in zgodnje rakave
spremembe materničnega vratu, ter s tem preprečijo nastanek raka ali ga odkrijejo v zgodnjem stadiju,
ko je izjemno dobro ozdravljiv. 3-letna pregledanost žensk v starostni skupini 20–64 let je bila v zadnjem
obdobju v Sloveniji 69,6 %, v občini Razkrižje pa 64,2%.
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Zaradi učinkovitega odkrivanja in zdravljenja predrakavih sprememb v okviru progama ZORA v zadnjih
letih z rakom materničnega vratu zboli le okrog 110 žensk in umre okrog 40-50 na leto. To je izjemen
uspeh, saj je bila zgodovinsko gledano Slovenija ena od evropskih držav z največjim bremenom tega
raka, v začetku 60. let smo imeli breme raka materničnega vratu, ki je primerljivo bremenu v Afriki danes.
Rak materničnega vratu je med raki izjemna, saj o njem vemo dovolj, da ga znamo skoraj v celoti
preprečiti. Da bi dosegli eliminacijo tega raka, je SZO pozvala države, da v naslednjem desetletju
dosežejo 90-odstotno precepljenost proti HPV, 70-odstotno pregledanost žensk v presejalnem
programu ZORA in 90-odstotno zdravljenje odkritih predrakavih in rakavih sprememb materničnega
vratu.
Slovenija je v obvladovanju tega raka izjemno uspešna, kar je prepoznala tudi SZO, ki je nedavno
sporočila, da bomo morda med prvimi evropskimi državami, ki bomo uspeli eliminirati raka
materničnega vratu. Zadnja dva cilja že dosegamo, precepljenost proti HPV pa se med regijami zelo
razlikuje ter še ne dosega 90 %.

VII. OBVESTILA
1. Enkratna denarna pomoč za novorojence
Na spletni strani Občine Razkrižje pod zavihkom informacije in možnost »občinski predpisi« sta
objavljena vloga in Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Razkrižje. Vloga se
odda v občinsko upravo Občine Razkrižje ob rojstvu otroka, vendar po izteku enega leta od dneva rojstva
otroka, upravičenec ne more več zahtevati denarne pomoči.

2. Enkratna denarna pomoč za prvošolčke
Na spletni strani Občine Razkrižje pod zavihkom informacije in možnost »občinski predpisi« sta
objavljena vloga in Pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje s
spremembami. Starši prvošolčkov lahko vlogo z zahtevanimi prilogami oddajo v občinsko upravo Občine
Razkrižje do treh mesecev od prvega šolskega dne, to je 1. september tekočega leta, oziroma ob vpisu
otroka med letom, do izteka treh mesecev od vpisa otroka.

3. Dodelitev nagrad študentom
Na podlagi Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
93/2020, se nagrade Občine Razkrižje podeljujejo rednim, izrednim nezaposlenim in zaposlenim
študentom, katerim študija ne financira podjetje, kjer so zaposleni. Do nagrade so upravičeni študentje
na višješolskem, visokošolskem in univerzitetnem študiju ter diplomanti, ki so državljani Republike
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Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Razkrižje. Študentje na podiplomskem študiju so
upravičeni do nagrade, ne glede na to, če jim le-tega financira podjetje, kjer so zaposleni.
Pogoj za pridobitev nagrade je uspešno opravljen letnik, opravljena diploma, magisterij ali doktorat
v študijskem letu, za katerega je objavljen poziv. Pogoj je, da študent v letu, v katerem se nagrada dodeljuje,
dopolni največ 27 let, če gre za dodiplomski študij.
Nagrade se podeljujejo študentom in diplomantom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno
prebivališče v Občini Razkrižje. Študenti ali diplomanti oddajo vlogo na objavljenem obrazcu
z zahtevanimi dokazili do roka, kot je določen v pozivu.
Nagrade se dodeljujejo v višini:
- za doktorat
500,00 EUR;
- magisterij
250,00 EUR;
- za diplomo
100,00 EUR;
- za opravljen letnik
50,00 EUR.

4. Nov Odlok o pokopališkem redu v Občini Razkrižje
Občinski svet Občine Razkrižje sprejel novi Odlok o pokopališkem redu v Občini Razkrižje (Uradni list RS
št.44/2021) in spremembo ter dopolnitev (Uradni list RS št.127/2021) - uskladitev z novo zakonodajo
na tem področju. Vsled tega vas obveščamo, da nekateri že ste, drugi pa še boste v naslednji dneh s
strani uprave prejeli vabilo za podpis novih pogodb o najemu grobov. V skladu z novim odlokom so bile
sprejete nove cene grobnin in najema mrliške vežice. Sklep je bil prav tako objavljen v Uradnem list RS
št.123/2021.
Cene grobnin za grobove znašajo:
enojni grob 14,90 EUR,
dvojni grob 20,12 EUR,
vrstni grob – zatravljeni 20,12 EUR,
trojni grob 25,33 EUR,
grobnico 27,57 EUR,
otroški grob 11,18 EUR,
žarni grob 11,18 EUR.
Cena storitve uporabe mrliške vežice je 32,13 EUR na dan.
Vse cene so v EUR brez DDV.

5. Občinski prostorski načrt
Nadaljevali smo tudi z postopkom sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta kot nam
narekujejo določila Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 ). Po prejetih pripombah na izhodišča je bil
sprejet sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine
Razkrižje, št. 2 (SD OPN 2) z dne 30.8.2021 in objavljen v Uradnem listu RS številka 151/2021. Na podlagi
sprejetega sklepa je na naš poziv MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za prostor, graditev
in stanovanja, objavilo ta sklep v prostorskem informacijskem sistemu in dodelilo identifikacijske
številke aktu v zbirki prostorskih aktov v prostorskem informacijskem sistemu. Postopek smo nadaljevali
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s pošiljanjem dopisa s katerim smo pozivali vse državne in lokalne nosilce urejanja prostora – skupaj 31,
da nam skladno s petim odstavkom 110. člena ZUreP-2 v 30 dneh podajo tudi konkretne smernice.

6. Komasacije – postopek še ni zaključen
Občanke in občane ter druge lastnike in najemnike kmetijskih zemljišč na območju Občine Razkrižje, ki
ste prejeli letos meseca marca na dom dopis in izjavo za pristop k postopkom agromelioracije in
komasacije obveščamo, da postopki še vedno tečejo in da še vedno lahko podate overjene izjave na
občino.
Izvedli smo nekaj sestankov z večjimi lastniki oz. najemniki kmetijskih površin v občini, ki so podali
nekatera praktična vprašanja, ki jih navajamo, saj menimo, da lahko priporejo k lažji odločivi za pristop
k postopkom.
Ali je možno ločiti iz enega oboda npr. trenutno Razkrižje I., na dva oboda oz. območji Razkrižje
posebej in Veščica in posebej?
Vse je možno ločiti, oziroma iz že obstoječega oboda narediti dva manjša. Obod komasacije Razkrižje I
in II je bil izoblikovan na podlagi prostorskih planov (namenske rabe). V komasacijo so vključena
pretežno kmetijska zemljišča, ker so sami razpisi pristojnega ministrstva vezani na 46. člen (2) odstavek,
2. točko Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v
gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 ‡, ki govori, da v komasacijsko območje ne sme
biti vključenih več kot 30 odstotkov zemljišč, ki so po namenski rabi nekmetijska v skladu s prostorskim
aktom lokalne skupnosti.
Komasacijska območja so lahko manjša (smiselno zaključena celota). V komasacijo so vključena zemljišča
lastnikov, ki se večinoma strinjajo z uvedbo postopka.
Kdaj bi čimprej lahko naredili prve elaborate oz. idejne zasnove? V kolikor bo prišlo do začetka
izdelave predloga za uvedbo komasacije po 56. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), bo izdelan predlog
idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, usklajen z drugimi sočasnimi agrarnimi operacijami.
Predlog idejne zasnove prikazuje obstoječe parcelno stanje v zemljiškem katastru, predvidene smeri
obdelave, podatke iz namenske rabe, podatke gospodarske javne infrastrukture ter predvidena
agromelioracijska dela.
Okvirni predlog nove razdelitve se nikakor ne bo izdelal. Kot je bilo jasno povedano na predstavitvi, se
bo po pravnomočni odločbi o uvedbi komasacijskega in agromelioracijskega postopka ter pridobitvi
sredstev za izvedbo, pristopilo k izbiri izvajalca geodetskih in gradbenih del. Nato bo sledila ureditev
oboda komasacije ter vrednotenja zemljišč (agronom bo presondiral celotno območje) za potrebe
komasacije. V nadaljevanju bo sledila razgrnitev elaborata obstoječega stanja, idejne zasnove in
vrednotenja. Povabljeni bodo vsi lastniki parcel v komasaciji. Predstavljeni jim bodo elaborati ter
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vprašani bodo za želje in pričakovanja po združitvi parcel. Na podlagi zgoraj omenjenih elaboratov ter
podanih želja bo pripravljen elaborat nove razdelitve zemljišč. Na razgrnitev omenjenega elaborata bodo
prav tako povabljeni vsi lastniki.
Postopek je zelo zahteven in prehitevanja ter predhodnih predlogov ni mogoče narediti. Sam
komasacijski postopek vodi upravna enota in se izvaja po zakonodaji:
1)
2)

Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12,
27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)
Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06).

Kakšen bi bil strošek, če bi se naročila predhodna analiza zemlje za vrednotenje oz. urejanje zemljišč
in predhodna priprava osnutka elaborata.
Takšne ocene se žal ne more podati, ker analiza in osnutek ne bi bila smiselna in uporabna za sam
postopek izvedbe komasacije.
•

Predhodni osnutek bi bil mogoče lahko narejen na podlagi prvih – sedanjih predlogov večjih
lastnikov kmetijskih zemljišč, npr. 10-15. Eden izmed lastnikov večjih površin je povedal, da bodo
njegovi najemniki pristopili h komasaciji, vendar si želijo, da imajo vsi ti (lastnik
+najemniki) kmetijske površine na enem mestu. ( če bi najemniki kmetijske površine prodajali,
da bi obdelovalec lahko to kupil, in bi bilo še vedno v enem »kosu« .

Pri izvedbi komasacije morajo biti zaslišani vsi lastniki oz. njihovi pooblaščenci, geodetsko izmerjen obod
komasacije ter izmerjeni posamezni elementi in posebnosti območja, ovrednoteno zemljišče. Šele po
opravljenih fazah je možno pripraviti predlog nove razdelitve zemljišč.
Pri izoblikovanju novih parcel se bo sledilo načelom:
• nove parcele posameznega lastnika se združujejo na območjih, kjer lastnik že ima parcele,
• manjše parcele se združujejo k večjim parcelam,
• parcelne meje se oblikujejo čim bolj pravilnih oblik,
• parcele se formirajo z dostopom iz javnih poti,
• sledi se načelu zmanjševanja števila parcel.
Lastniki kmetijskih zemljišč predlagajo, da bi upoštevali dosedanje komplekse večjih površin, kamor bi
se potem pripojile manjše parcele.
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7. Svetilke javne razsvetljave
Svetilke javne razsvetljave so označene s številkami, nameščenimi na drogovih, zato vas prosimo, da ko
sporočate v občinsko upravo katera svetilka ne sveti, ob tem navedete še številko svetilke. To
posredujemo naprej upravljavcu javne razsvetljave podjetju Elcom iz Veščice.

8. Preureditev prometnega režima okrog večnamenske stavbe v občinskem središču z
naslovom Šafarsko 42
V kratkem bo uprava občine pristopila k spremembi prometnega režima na Šafarskem, zato vas
predhodno obveščamo o spremembah.
Lokacija spremembe prometnega režima bo okrog objekta, v katerem so prostori Občine Razkrižje in
Centrala Telekoma (lastnik Občina Razkrižje); privatno stanovanje; Trgovina SIMTIS, pogodbena pošta,
pisarna Zavarovalnice Triglav (lastnik prostorov Mercator). Območje je tudi dovozna pot do Doma
kulture Razkrižje.
Bistvo preureditve je:
- namestitev dveh cvetličnih korit tako, da se vozilom prepreči dostop na površino za pešce,
- ureditev enosmernega prometa okrog stavbe (z dopolnitvijo), s talno in vertikalno prometno
signalizacijo, označena bodo parkirna mesta za potrebe dostopa v trgovino in pošto.
Stanje želimo urediti zaradi situacij, ker uporabniki storitev, ki so v objektu ;
-

parkirajo vozila iz različnih smeri vožnje neposredno pred vhodom na pošto, prostore občine,..
(severna stran stavbe),
parkirajo vozila okrog stavbe iz različnih smeri vožnje, tudi na razširjenem hodniku za pešce oz.
površini pred objektom vzporedno s cesto (južna stran stavbe), kjer se ob tem pojavlja nepreglednost
pri vključevanju v promet na regionalno cesto drugih vozil ter zmanjševanje prostora pešcem.

Uprava občine je pridobila strokovni predlog prometne ureditev okrog večnamenske stavbe v upravnem
središču Šafarskega, h kateremu je soglasje podal tudi Občinski svet Občine Razkrižje na 15. redni seji,
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dne 15. 6. 2021, prav tako pa je na predlog, občna pridobila soglasje za dela v varovalnem pasu
regionalne ceste s strani Direkcije RS za infrastrukturo.

9. Oranje preblizu kategoriziranih občinskih cest
Obveščamo vas, da so pred nedavnim temeljito na novo gramozirane občinske javne poti št. 724951 VEŠČICA (od ceste proti Moti oz. kapelice na Razkrižju proti Stamničerjevim), in 724741 – VEŠČIČKO
POLJE (od regionalne ceste na Veščici do Stamničarjevih) občinske kategorizirane občinske javne poti,
pri katerih veljajo določbe o prometnih površinah Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah v Občini
Razkrižje glede odmikov in onesnaževanja.
Kljub večkratnim obvestilom podajamo še enkrat vljudnostno opozorilo, da se po koncu opravil na
kmetijskih zemljiščih mehanizacija očisti in s tem prepreči nanos zemlje na cestišče, ki ogroža varnost
udeležencev v prometu.
Lastniki kmetijskih zemljišč morajo poleg previdnosti ob vključevanju na prometne površine, poskrbeti
tudi za čiščenje teh površin, v kolikor pride do onesnaženja.
Opaža se, da lastniki kmetijskih zemljišč ob vključevanju z njiv na prometno površino nanašajo zemljo na
cestišče in le-tega ne počistijo.
Istočasno je pomembno spomniti na pravilnost oranja, saj ni dovoljeno oranje preblizu ceste. Lastniki
zemljišč morajo poskrbeti, da se njive ne orjejo na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v
pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta.
Ker je bilo zaznanih veliko kršitev glede oranja preblizu ceste in onesnaževanja cest, tudi na novo
gramoziranih občinskih javnih pote, bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravljal poostreni nadzor
nad upoštevanjem teh predpisov.
Globa za neupoštevanje predpisanega je določena v Zakonu o cestah in znaša 1000 eur.
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10. Dogajanje v Knjižnici in čitalnici Razkrižje
➢ Razstava najmlajših iz Občine Razkrižje v Knjižnici in čitalnici Razkrižje z naslovom Moji letni
časi v času zaprtja
Ob Tednu ljubiteljske kulture 2021, smo na pobudo magistre umetnosti, akademske slikarke Katje Bednařik
Sudec, povabili otroke iz Občine Razkrižje, da sodelujejo in prinesejo v Knjižnico in čitalnico Razkrižje svojo risbo,
ki so jo ustvarili v času »zaprtja«.
Nekaj otrok je svoje risbe prineslo posamično, ostali v sklopu šole in vrtca. Zbrali smo 78 del. Večina otrok je
prinesla po eno risbo, nekateri celo dve. Njihova dela nas nagovarjajo v različnih žanrih, s pestrim naborom
motivov in so ustvarjena v raznolikih tehnikah.
Vsa dela smo razstavili v knjižnici občine Razkrižje prijetno popestrili prostor. V čast našim najmlajšim vljudno
vabljeni na ogled!
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➢ Bralna značka za odrasle 2021/2021
Vse do 15. aprila 2022 je v teku projekt Bralna značka za odrasle, ki ga v knjižničnem izposojevališču
Razkrižje, organizira Splošna knjižnica Ljutomer. Iz seznama
osemnajstih kvalitetnih del, za osvojitev bralne značke,
prebereze vsaj 5 del in izpolnite zloženko, ki jo prejmete ob
izposoji knjig. V branje vam ponujamo naslednja dela: 1. Brenner
Jamie: Dom za Penny, 2. Filipčič Emil: Nepočesane misli, 3.
Gerritsen Tess: Igranje z ognjem, 4. Giordano Paolo: Raztrgajmo
nebo, 5. Kesar Kamenko: Žena ima vedno prav, 6. Košuta
Miroslav: Na zmajevih krilih, 7. Krien Daniela: Ljubezen v stiski, 8.
Lenko Davorin: Psihoporn, 9. Levy Marc: Ona in on, 10. Miller
Madeline: Kirka, 11. Moyes Jojo: Prodajalnica sanj, 12. Mustar
Borut: On, kurba, 13. Möderndorfer Vinko: Čuvaj sna, 14. Osman
Richard: Četrtkov klub za umore, 15. Ouariachi Jamal: Lakota, 16.
Svit Brina: Nove definicije ljubezni, 17. Štih Ejti: Slike in zgodbe,
18. Zusak Markus: Fant, ki je postal most.
V kolikor v knjižnico ne morete ali ne uspete priti, vam jih lahko ob dogovorjenem času nastavimo pred
vhodom v knjižnico ali dostavimo na dom. Dodatne informacije na: 041 878 448 ali
knjiznica@razkrizje.si.

11. Aktivnosti Športnega društva Razkrižje
Nogometni klub Teleing Razkrižje, ki deluje v okviru ŠD Razkrižje, je jesenski tekmovalni del nove
sezone pričel pod okriljem Športne zveze Križevci, v kateri sodeluje 13 ekip. Člani se zahvaljujejo vsem
sponzorjem in donatorjem ter podpornikom, ki so v letošnjem letu klubu omogočili nabavo nove
športne opreme.
Ob koncu leta bodo člani Športnega društva Razkrižje ponudili klubski koledar za katerega lahko
prispevate poljuben znesek, ki bo namenjen za delovanje kluba.
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12. Prispevek Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer »Naj ne bo
pozabljeno!«
Izteka se leto praznovanj 30-letnice obstoja nove samostojne države Republike Slovenije. Praznovanja
in svečanosti so bile na vseh nivojih družbenega in političnega življenja, na katerih smo obujali spomine
na osamosvojitvene procese v Sloveniji. Vsi, ki smo bili takrat vključeni v osamosvojitvene aktivnosti,
smo ponosni na prehojeno pot in odločitev, da bomo Slovenijo branili z orožjem, če nas bodo razmere v
to prisilile. Preko noči smo bili v vojni, ki nam jo je vsilila naša dotedanja država. “Naši” nekdanji armadi
smo rekli odločni NE in ji že ob prečkanju slovenskih meja pokazali, da je v Sloveniji nezaželena in za nas
sovražna vojska. Odločno smo se zoperstavili veliko močnejši sili in jo v desetdnevni vojni pregnali iz
Slovenije.
Nova država je večini udeležencev vojne podelila status veterana vojne za Slovenijo, žal pa v 30-tih letih
ni našla politične volje, da bi status veterana podelila vsem, ki so sodelovali v vojni ali nudili podporo
teritorialni obrambi. Tako pa še danes ne morejo dobiti statusa veterana nekateri prostovoljci in
posamezniki, ki so postavljali nepremagljive ovire na naših cestah in na ta način preprečili prodor
sovražnim oklepnim enotam. Prav tako so ostali brez veteranstva kurirji vojaške mobilizacije.
Veteranske in domoljubne organizacije so skupaj z občinami organizirale vrsto prireditev na temo 30letnice. V vseh štirih občinah (Ljutomer, Razkrižje, Veržej, Križevci) je bila postavljena ulična razstava na
temo “Vojna 1991 v Pomurju”. Zvrstila so se različna predavanja, okrogle mize in pohodi skupaj z učenci
osnovnih šol v Veržeju in Razkrižju. Zelo odmevna je bila slovesnost ob dnevu državnosti na Razkrižju in
v Ljutomeru. Na Razkrižju je občinsko priznanje prejel veteran Slavko Modlic, ki je bil v času vojne
poveljnik največje enote teritorialne obrambe v Ljutomeru. Občina Ljutomer pa se je s priložnostnimi
priznanji zahvalila nekaterim posameznikom za opravljeno delo v času vojne. Priznanja so iz rok županje
mag. Olge Karba prejeli: Alojz Novak in Peter Zrinski iz Veržeja, Mirko Rauter in Anton Kosi iz Ljutomera
ter Janez Vencelj iz Stare Ceste.
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije pa je pripravilo spominske medalje ob 30-letnici
osamosvojitve Slovenije, ki so namenjene vsem veteranom vojne za Slovenijo, podeljene pa bodo v prvih
mesecih leta 2022. Na ta način se bo država zahvalila vsem veteranom za pogumno in odločno obrambo
Republike Slovenije.
Naj ne bo nikoli pozabljeno!
Zapisal: Anton Kosi,
sekretar OZSČ Ljutomer
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13. Eko sklad - Zmanjševanje energetske revščine
Energetska revščina se pojavlja v gospodinjstvih z nizkimi dohodki, ki zaradi socialne stiske ne morejo
zagotavljati primerno toplega stanovanja in drugih energetskih storitev po sprejemljivi ceni.
Energetska revščina najpogosteje prizadene najbolj ranljive skupine, kot so brezposelni, upokojenci in
slabo plačani zaposleni.
Eko sklad nudi več ukrepov za zmanjševanje energetske revščine, ki zmanjšujejo stroške za energijo in
izboljšujejo kvaliteto bivanja:
•

•

100 % subvencije
za določene
naložbe pri
obnovi
stanovanjskih
stavb;
obisk
energetskega
svetovalca z
brezplačnim
paketom naprav
ter nasvetom za
manjšo rabo
energije.
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14. Novice Društva za zaščito živali Pomurja
SOCIALIZACIJA IN PREVZGOJA PSOV
Ko imajo naše živali (predvsem psi) vedenjske težave, poslušajmo strokovnjake, ki naše pse ne bodo prevzgajali s
podkupovanjem ali kaznovanjem, temveč nam pomagajo odkriti izvor težav. Le na tak način lahko težave trajno
odpravimo. Predstavljamo dva, ki preverjeno delujeta in jih močno priporočamo.

PES NE POVZROČA TEŽAV - ON JIH DOŽIVLJA (Petra Gjureč, Trust Technique Practitioner, 070 727
755)
Da, tudi živali izražajo občutke. Jasno. Vendar jih pogosto žal ne razumemo. Psi lajajo, uničujejo, lulajo, se
zaganjajo... ker se ne počutijo dovolj varne. In mi, da bi to rešili, pogosto posežemo po neprimernih vzgojnih
ukrepih, s katerimi sicer dosežemo, da se žival umiri, v resnici pa ga "ubijemo". Pes, ki se je vdal (nam se zdi, da
nas zdaj končno uboga), ima v resnici še večjo težavo, kot jo je imel prej. To lahko pomeni celo nevarno situacijo,
saj nikoli ne vemo, kdaj mu bo prekipelo, kdaj ne bo zmogel več.
Preden ga “cuknete” oz. zategnete ovratnico, zavpijete, celo udarite ali brcnete: pomislite, kako se počuti.
Vprašajte se, zakaj to počne, kar počne. Zagotovo se vam ne maščuje. Ne
počne tega zato, ker bi bil zloben, neumen. Ja, neposlušen je - ker je
nerazumljen. Tak je zato, ker tega ne zna povedati drugače. Že ko boste
to ozavestili, boste lažje, z razumevanjem in sočutjem pristopili k
reševanju težave.
Živali jasno izražajo občutke, vendar jih pogosto ne razumemo. Namesto
hitrih rešitev zgradimo najprej temelj: odnos, kjer nam bo pes
popolnoma zaupal, saj ga bomo le tako lahko vodili čez izzive, s katerimi
se srečuje.

VEDENJSKE TEŽAVE PRI PSIH (Peter Peterka, Training Without Conflict inštruktor, 051 242 700)
Prav gotovo ste že slišali kakšnega inštruktorja praviti, “šolam po principu pozitivnega nagrajevanja psov” (s
hrano) ali “šolam po principu “korekcije” (kaznovanja) psov.” Ampak obstaja tretja pot.
Ko ste soočeni s psom, ki ima določene vedenjske težave, se delo z njim začne s vprašanjem: “Ali je vedenje
genetsko programirano ali priučeno?” Zakaj je to pomembno? Zato ker se priučena vedenja lahko spremenijo,
genetsko programirana pa ne. V trenutku, ko boste razumeli genetske predispozicije vašega psa, bo življenje z
njim postalo enostavnejše.
IGRA je način s katero se ustvari odnos, ki ga NIKOLI ne boste dosegli z nagrajevanjem s hrano ali z zategovanjem
povodca. Ko vam to uspe, bodo vse aktivnosti z vašim psom postale nagrada-sama-po- sebi. Vaš pes bo na vas
gledal kot na življenjskega sopotnika, ne pa kot na “avtomat za hrano”.
Vsakemu skrbniku psa najprej svetujem, da najde tisto nekaj, kar je edinstveno samo za njega in njegovega psa.
Vsak pes je nekoliko drugačen, toda težko je najti psa, ki ne bi imel rad Igre, če je le-ta naučena in igrana na pravilen
način. Svetujem vam naslednje:
- ne osredotočajte se na vedenje kot tako,
- osredotočite se na to, kdo in kaj je vaš pes, na nagone, ki so mu dani po naravi,
- povežite nagone in aktivnosti, ki vam in vašemu psu dajejo skupni smoter.
In vzpostavili boste najlepšo in resnično vez z Vašim psom kot še nikoli doslej!
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VIII. PROMETNA VARNOST
1. Obvestila Policijske postaje Ljutomer
➢ Novela zakona o pravilih cestnega prometa prinaša številne novosti za udeležence v prometu
Električni skiroji so po novem uvrščeni v skupino lahkih motornih vozil. Z njimi se lahko vozimo po
kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti, zgolj
v primeru, ko teh površin ni ali niso prevozne, lahko vozimo
ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je
najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 km/h.
Največja dovoljena hitrost je 25 km/h, obvezni sta tudi
sprednja in zadnja luč. Električni skiro lahko vozijo starejši
od 14 let oziroma od 12, če imajo kolesarsko izkaznico.
Varnostna čelada je obvezna za vse do dopolnjenih 18 let,
za ostale je zelo priporočljiva. In če med vožnjo električnega skiroja uporabljate slušalke in mobilni
telefon, pazite – nova kazen znaša 120 evrov.
➢
Po vzoru nekaterih tujih držav, novela uzakonja tudi novost pri
»zavijanju v desno«. Po novem se v preglednih križiščih dovoljuje zavijanje
desno pri rdeči luči na semaforju če je smer prosta in kadar je ob drogu
semaforja nameščen prometni znak za vožnjo ob rdeči luči na semaforju.

➢ Tako v Sloveniji, kakor drugod po svetu, narašča uporaba mobilnih telefonov med vožnjo.
Skladno z zaskrbljujočimi trendi na tem področju, je novela zakona o pravilih cestnega prometa
prinesla tudi višje globe za voznike, ki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon, tovrstnim
kršiteljem pa se po novem poleg globe izrečejo tudi tri kazenske točke.
➢ Pomembnejša novost zadeva tudi najmlajše udeležence v prometu. V skladu z novelo zakona,
lahko vsi tisti otroci, ki so višji od 140 cm in težji od 36 kg, zdaj sedijo na avtomobilskih sedežih
(tudi sovoznikovem) ter so pripasani zgolj z varnostnim pasom za odrasle.
➢ Kljub številnim novostim in višjim globam za določene kršitve, pa se vozniki lahko razveselijo
nižjih glob za prekoračitev dovoljene hitrosti v območju umirjenega prometa, območju za pešce,
območju skupnega prometnega prostora, v naselju ter za prekoračitev dovoljene hitrosti na
avtocesti ali hitri cesti. Prav tako je razveseljujoča novica tudi ta, da novela vožnje z vozniškim
izpitom, katerega veljavnost je zgolj datumsko potekla, ne šteje več za hujši prekršek niti to ni
razlog za zaseg motornega vozila.
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➢ Policisti v zadnjem času beležimo porast vlomov v stanovanjske hiše v Pomurju. Zaradi tega
vam svetujemo, da:
ste pozorni na sumljive osebe in vozila, ki se gibljejo okrog stanovanjskih hiš in blokov ali se kako
drugače zadržujejo v naseljih. Pozorni bodite predvsem na vozila iz drugih držav (Madžarske, Hrvaške..)
in iz drugih območij Slovenije (NM, LJ, KK..). Po možnosti si registrske številke teh vozil kje zapišite.
tudi v primerih, ko hišo zapustite le za krajši čas (sprehod, delo na vrtu, odhod v trgovino ipd.),
dosledno zapirate okna in zaklepate vrata ter poskrbite, da hiša ne daje videza, kot da v njej ni nikogar
(pustite prižgano luč).
upoštevate, da je najbolj kritičen čas za vlome od časa, ko se zmrači, do 22.00 ure zvečer.
ob daljši odsotnosti prosite sosede, naj bodo pozorni na sumljive okoliščine in o tem obveščajo
policiste.
v hiši ne hranite večje vsote denarja in vrednejšega nakita. Če že, jih NE hranite na predvidljivih
in lahko dostopnih mestih, kot so omare, nočne omarice in postelje v spalnici, prav tako ne v
kopalniškem pohištvu.
v primeru vloma do prihoda policistov na kraj ne vstopajte v prostor (ker je storilec lahko še
vedno v objektu in da ne bi uničili sledov).
O pojavu sumljivih neznancev ali vozil obveščajte policijo na
telefonsko številko 113 (OKC), 02/584-46-10 (Policijska postaja
Ljutomer) ali na anonimno številko policije 080 1200.
Zagotavljamo vam, da bomo vsako vaše obvestilo ustrezno
preverili in da boste, če boste tako želeli, ostali anonimni
(policistom ob klicu ni potrebno dati vaših osebnih podatkov).
»SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST«
Vodja policijskega okoliša, Uroš Felbar
➢ Božično-novoletni prazniki
Božični in novoletni prazniki so znova pred vrati. Ti prazniki pa že po tradiciji ne minejo brez uporabe
različnih pirotehničnih sredstev. Ta sredstva so predvsem namenjena zabavi, vendar pa se je potrebno
zavedati, kako nevarna je lahko takšna zabava.
Negativne stvari, ki jih prinaša nepravilna uporaba pirotehničnih sredstev so predvsem:
- različne telesne poškodbe (nekatere so zelo hude),
- ogrožanje varnosti ljudi,
- povzročanje škode na različnem premoženju (zaradi požarov in podobnega),
- motenje nočnega miru in počitka občanov,
- ustrahovanje in vznemirjanje živali,
Zato policija že kar nekaj let v tem času izvaja določene aktivnosti, katerih
namen je omejiti uporabo pirotehnike oz. zagotoviti, da se bo uporabljala na
tak način, da ne bo negativnih posledic. Zavedamo pa se, da uporabe nikoli ne
bo mogoče popolnoma omejiti.
Letos bo na območju celotne Slovenije, kot tudi na območju policijske postaje
Ljutomer, potekala preventivna akcija, ki se imenuje "BODI ZVEZDA, NE MEČI PETARD!" in so jo pripravili
na Generalni policijska upravi.
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Policisti bomo do konca meseca decembra in v začetku januarja izvajali poostrene nadzore nad prodajo,
posestjo in uporabo teh izdelkov. Opozarjamo občane, da bomo DOSLEDNO UKREPALI zoper tiste, ki
bodo s temi sredstvi kršili javni red in mir, kalili nočni mir in počitek ali pa ogrožali varnost ljudi in
premoženja.
Na koncu bi vsem občankam in občanom zaželeli mirne, zadovoljne ter vesele praznike in veliko uspehov
in osebne sreče v letu 2022.
SKUPAJ POKAŽIMO, DA SO PRAZNIKI LAHKO LEPI TUDI BREZ PETARD!
Roman Zver
načelnik policijske postaje
policijski inšpektor I

2. Nacionalna preventivna akcija PEŠEC bodi PreViden
V sklopu preventivne akcije v Občini Razkrižje, smo s strani Javne agencije RS za varnost prometa prejeli
odsevne trakove, ki smo jih razdeljevali priložnostno na dogodkih v Domu kulture Razkrižje in otvoritvi
javne poti na Veščici. V kolikor pa koga, ki bi odsevnik potreboval, še nismo dosegli, vabljeni, da odsevni
trak prevzamete v občinski upravi.

3. Nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola v prometu
Do konca letošnjega novembra je na slovenskih cestah zaradi alkohola
ugasnilo 33 življenj in se zgodilo 1277 prometnih nesreč, kar je več kot lani
v istem časovnem obdobju. Prometne nesreče, povzročene pod vplivom
alkohola, praviloma prinašajo težke poškodbe, invalidnost, smrt in
zaznamujejo premnoge družine. Pod vplivom alkohola in drog mislite, da
vozite bolje, kot dejansko. Temu sledijo slabša sposobnost zaznavanja,
napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen
zorni kot.
Da bi se varnost na naših cestah v prihodnje izboljšala, si prizadevamo tudi v Občini Razkrižje. Vsako leto
po lokalih in trgovinah člani občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu delijo zloženke
s koristnimi vsebinami ter alkoteste. Dobite jih lahko tudi v občinski upravi.
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4. Prikazovalnik hitrosti » VI VOZITE«
Občina Razkrižje je bila na uspešna na javnem razpisu Javne
agencije RS za varnost prometa za namestitev prikazovalnikov
»VI VOZITE« in v enoletni brezplačni najem do 31. 10. 2022
prejela prikazovalnik hitrosti, s čimer želimo skupaj s
pristojnimi opozoriti voznike k strpnejši vožnji in s tem
prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v prometu.
Prikazovalnik hitrosti je nameščen na Šafarskem, ob regionalni
cesti R1/231, odsek 1325 Razkrižje - MP Gibina, na drogu JR,
cca 60 metrov pred križiščem oz. priključkom na občinsko cesto št. 724791.
Za konkreten predlog umiritvenega ukrepa na tem območju, ter tudi na območju, kjer je križišče
regionalne ceste in občinske javne poti v »novo naselje na Gibini«, pa je občina pri projektantih naročila
idejno zasnovo.

Prav tako pa se je Občina Razkrižje prijavila na Javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanju v
podporo pri razvijanju in pospeševanju preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na
lokalni ravni v letu 2021 in tako s strani Javne agencije RS za varnost prometa prejme triopane šolska
pot, alkotesterje, odsevnike za pešce, odsevne brezrokavnike za kolesarje, kolesarske čelade ter
presojo prometne varnosti na šolski poti oz. površini za pešce ali ukrepa za umirjanje prometa, ki
obsega posamezno izstopajočo točko ali krajši odsek.

5. Zimske razmere na cestah
➢ Zimske pnevmatike
V zimskih razmerah dobre zimske pnevmatike najbolj pripomorejo k varnosti in tehnični brezhibnosti
vozila. Ustrezne pnevmatike si je potrebno zagotoviti še pravočasno, preden padejo temperature in se
pojavi sneg na vozišču.
V zimskem času in zimskih razmerah so za uporabo namenjene pnevmatike z oznako M+S (mud & snow),
kjer morajo imeti glavne kanale dezena globoke najmanj 3 mm, upoštevati je potrebno tudi starost
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pnevmatik, ki s časom izgubljajo na prožnosti, zaradi česar se podaljša zavorna pot in poslabša vodljivost
vozila. Vendar pa tudi z dobrimi pnevmatikami nismo povsem varni v zimskih razmerah. To pomeni, da
je potrebno v zimskem času prilagoditi hitrost razmeram na cesti.
➢ Prevoznost
Na podlagi državnih predpisov se šteje, da je prevoznost ceste zagotovljena, če višina zapadlega snega
na cestah I. in II. prednostnega razreda (avtoceste, glavne ceste, pomembnejše regionalne ceste) ne
presega 10 cm, na drugih cestah (regionalne, lokalne in občinske javne poti) pa 15 cm. Na odsekih cest
z vzdolžnim naklonom nad
10 %, se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.
Glede na prednostne razrede, se za javne poti v sneženju upoštevajo krajevne potrebe, zagotavlja
prevoznost, možni so zastoji do enega dne, v močnem sneženju so zastoji možni celo več dni.
V obdobju izredno močnega sneženja in zametih, prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno
velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi
tehničnimi sredstvi.
➢ Priporočilo
Če ni nujno in na avtomobilu nimamo ustrezne zimske
opreme, se v hudih zimskih razmerah raje ne podamo v
promet. V kolikor pa nas takšne razmere ujamejo na cesti,
ravnamo defenzivno, prilagodimo hitrost razmeram,
prilagodimo varnostno razdaljo, poskrbimo za ustrezno
vidljivost in se izogibamo sunkovitim premikom z vozilom.
Viri: Agencija RS za varnost prometa
in Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
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ADOLFU PERGARJU V SPOMIN
V soboto, 13. novembra nas je dosegla žalostna vest, da je svojo življenjsko pot zaključil nekdanji
ravnatelj razkriške osnovne šole, tudi član prve sestave občinskega sveta Občine Razkrižje, spoštovani
in cenjeni Adolf Pergar iz Šprinca, ki je služboval tudi po drugih okoliških šolah.
Bil je aktivno vključen v mnoga društva, med drugim tudi Turistično narodopisnega društva Razkrižje,
katerega je bil podpredsednik. Pozitivno in dobre volje se je vključeval v številne prostovoljne delovne
akcije, nazadnje lansko leto februarja, ko je bil aktivno vključen pri pripravi 14. tradicionalnega
Valentinovega koncerta v razkriškem domu kulture.
Od Adolfa Pergarja smo se poslovili 17. novembra 2021 na razkriškem pokopališču.
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BOŽIČNO – NOVOLETNO VOŠČILO

Spoštovane občanke, spoštovani občani in vsi ljudje!
Kljub temu, da sta minuli dve leti v naše življenje prinesli veliko negotovih trenutkov,
pri mnogih tudi strahu, kajti spopadali smo se z nevidnim zlom sedanjega časa, je leto
minilo v znamenju mnogih omejitev.
V ljudeh se je nabralo tudi veliko napetosti, tudi jeze, a vendarle je gotovo, da se je svet
znašel v najtežji preizkušnji sodobnega časa. Kljub temu, da še nismo čisto na koncu te
težke preizkušnje pa vam, drage občanke in občani, sporočam, da trdno verjamem v
znanost, tudi slovensko, ki ji moramo zaupati, s pomočjo katere se bomo prebili skozi
te sedanje hude preizkušnje. Sam sem se skupaj z občinskim svetom in upravo občine
trudil, vas pomirjal in dobronamerno usmerjal na pot, da bi se izognili nepotrebnim
težavam, ki so se žal v nekaj primerih, tudi pri nas, končale s prezgodnjo smrtjo. A kljub
temu je videti rešitve, ki jih ponuja znanost in zato vsi skupaj še malo potrpimo, bodimo
optimistični, tudi v prihajajočih prazničnih dneh.
Zato naj bo letošnji Sveti večer in Božič, še posebej družinski praznik, naj tudi silvestrski
večer bo slovo od leta 2021 in prehod v novo leto 2022 v pričakovanju in veri, da bo v
znamenju zmage nad težavami, ki so nas pestile minuli dve leti.
Stanko Ivanušič, župan
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