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LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2021
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE RAZKRIŽJE
Naloga občine je med drugim skrbeti tudi za prometno varnost. Z različnimi prijavami v zvezi z
izboljšanjem prometne varnosti, sodeluje občina Razkrižje pri vseh javnih povabilih Agencije RS za
varnost prometa - AVP-ja in drugih razpisovalcev.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje, z administrativno podporo na
občini, sodeluje v vsaki preventivni nacionalni akciji z razdelitvijo materiala in ozaveščanjem na
krajevno običajen način (kabelska televizija, razdelitev tiskanega materiala po javnih mestih,
trgovinah, lokalih,..). V letu 2021 so bile izvedene promocije za akcije:
- Hitrost,
- Kolesar,
- Varnostni pas
- Prvi šolski dan- Prvi koraki v svetu prometa,
- Pešec –Bodi preViden
- Motorist
- Alkohol
- Mobilni telefon
- Sožitje
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MAREC 2021, PREDSTAVITEV OSNUTKA UREDITVE KRIŽIŠČA IN CESTE NA
RAZKRIŽJU
Predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) so v sredo 17. 3. 2021, predstavnikom Občine
Razkrižje na sedežu občine predstavili variantne predloge projekta za izvedbo del za ureditev
glavnega razkriškega križišča ter ceste smer Razkrižje (sever) – Prekmurje.
Projektna zasnova predvideva, da bo glavno razkriško križišče preurejeno v krožišče. Tisto kar je
pomembno je, da bo hkrati s pločniki tudi kolesarska steza, javna razsvetljava in dve avtobusni
postajališči.
Projektne rešitve je predstavila vodja projekta iz sektorja za investicije v ceste pri DRSI, ga. Aljoša
Kokot s svojimi sodelavci. Predstavitvi sta prisostvovala župan Stanko Ivanušič in strokovna sodelavka
uprave občine Nataša Slavič in imela možnost opozoriti na vse vidike ureditve kompletne investicije,
zlasti na problem meteornih voda, ki skozi glavno križišče odtekajo v reko Ščavnico. Zaradi premajhne
dimenzije cestnih propustov, je sedaj ob večjih nalivih to bil velik problem.
To je bila ena od najboljših predstavitev, kjer sodelujejo predstavniki države, ki so se maksimalno
potrudili, da smo razčistili vse dileme, ki jih moramo rešiti skupaj s projektantom.
Tisto kar bo naloga občine in smo se tudi zavezali bo, da bomo stopili v stik z občani, lastniki zemljišč
ob cesti, kajti, če želimo imeti pločnike in kolesarsko pot, bo potrebna tudi širitev. Predvidena širina
ceste bo 6 m in kolesarske poti s pločniki 3 m, skupaj torej 9 m in še kakšen meter za bankine. Ker gre
za investicijo znotraj naselja, bo delež morala sofinancirati tudi občina, predvsem za javno
razsvetljavo, pločnik in kolesarsko pot.
V kolikor bo do soglasja z lastniki zemljišč prišlo v relativno kratkem času, toliko prej lahko
pričakujemo tudi realizacijo te investicije. Tudi tokrat pričakujemo tvorno sodelovanje občanov,
lastnikov zemljišč ob trasi ceste in se veselimo nadaljnjih aktivnosti – veselite se jih tudi zainteresirani
občani.

MAREC 2021,
VEJE IN DRUGA VEGETACIJA OB CESTAH - OBVESTILO V
OBČINSKEM INFORMATORJU, CATV…
Prometno varnost na občinskih cestah lahko poslabšajo veje in druga vegetacija, ki rastejo preblizu
ceste, tako ob, kot nad cesto, še posebej pa v območju ovinkov. Enako velja za območje pločnikov na
regionalnih cestah. Porezane veje v zadostnem odmiku imajo velik pomen zaradi preglednosti in
prometne varnosti, saj smo v veliko primerih sami odgovorni za dobro preglednost in varnost na
cestah–za nas same in vse ostale udeležence v prometu, predvsem za najranljivejše - otroke in
starejše.
Porezane veje ob cestah pa omogočajo tudi lažjo dostopnost avtobusom, kmetijskim strojem
komunalnim in tovornim vozilom.
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Vse občane in občanke smo prosili, da še pred pričetkom intenzivnejše vegetacijske dobe, poskrbijo
za obrezovanje vej dreves na površinah ob cestah tako, da sta zagotovljena preglednost ceste in
prost profil ceste ter, da je vidna in dostopna prometna signalizacija.
Prav tako je potrebno obrezati veje ob/nad pločniki, zaradi učinkovitejše svetilnosti javne
razsvetljave.

MAREC 2021, OBDELOVANJE KMETIJSKIH POVRŠIN OB OBČINSKIH CESTAH
(OBVESTILO MIR v občinskem informatorju)
Spomladanski čas je obdobje povečane prisotnosti kmetijske mehanizacije na cestah, zato dodatna
previdnost v prometu ni odveč. 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. Zato velja 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.
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, je 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.

Primeri oranja preblizu ceste:

Primeri onesnaženih cest:
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APRIL 2021, PREDAJA PRIKAZOVALNIKA HITROSTI SVOJEMU NAMENU NA
RAZKRIŽJU
V aprilu 2021 je bil na odseku ceste R3 – 726/1322 Črenšovci - Razkrižje pri vhodu v naselje Razkrižje,
postavljen nov dvobarvni prikazovalnik hitrosti z »všečkom«, ki ga je občina na razpisu podjetja
Sipronika d.o.o. v sklopu projekta »Skupaj umirjamo promet 2021« prejela sofinanciranega s strani
Zavarovalnice Triglav, d.d. z naslednjimi konfiguracijami:
- vmesnik za povezavo na strežnik za oddaljeni dostop do podatkov,
- komplet za solarno napajanje,
- mini računalnik za prikaz statističnih podatkov na LCD monitorju ( v šoli/vrtcu),
- enoletni dostop do spletnega portala VI-VOZITE za dostop do podatkov iz prikazovalnika in
- enoletno daljinsko vzdrževanje.
Skupna vrednost projekta je bila 4.520,00 €, kjer je Zavarovalnica Triglav sofinancirala nakup v
vrednosti 2.322,00 €, lasten delež Občine Razkrižje pa je bil 2.198,00 €.
Prikazovalnik hitrosti je postavljen na območju, kjer je šolska pot in pot do upravnega središča
občine, ni pa še urejenih hodnikov za pešce, površin za kolesarje, javne razsvetljave,…
Že v prvem tednu postavitve prikazovalnika se je delež prehitrih voznikov na tem odseku, kjer je
hitrost omejena na 50 km/h, zmanjšal za 10 odstotkov (prej 59 %, potem 49 %).
Opis sistema sofinanciranega v sklopu razpisa
Pametni prikazovalniki hitrosti MHP50 sodijo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za
izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Prikazovalnik se namesti na nevarnem ali izpostavljenem
odseku ob vozišču, kjer meri in prikazuje hitrosti mimovozečih vozil. Voznikom, ki spoštujejo
predpisano omejitev hitrosti, izpiše njihovo hitrost v zeleni barvi in jih nagradi z "všečkom", prehitre
pa opozori z izpisom v rdeči barvi in rdečim palcem obrnjenim navzdol. Pomembna funkcionalnost
pametnih prikazovalnikov MHP50 je, da shranjujejo vse izmerjene hitrosti in jih sproti preko spletne
povezave posredujejo nadzornemu strežniku, ki ga zagotavlja Sipronika.
Ta tehnologija omogoča vzpostavitev sistema 3-PTC (3-Party Traffic Calming), kjer vplivamo na tri
kategorije deležnikov v prometu: voznike, odgovorne za promet in pešce (učence) z namenom
trajnostnega umirjanja prometa.
Podatki iz prikazovalnikov, ki jih imamo trenutno nameščene v občini, so vidni na spletni stani občine.
http://www.razkrizje.si/prikazovalnik-hitrosti-v-obcini-razkrizje/.
Z novo pridobitvijo so se na terenu podrobneje seznanili učenci 9. razreda Osnovne šole Janeza
Kuharja Razkrižje, ki imajo nekoliko daljšo in manj varno šolsko pot in je zanje skrb za prometno
varnost še toliko bolj pomembna. S tem je bil tudi simbolno prikazovalnik predan v uporabo.
Vabimo vas, da z namenom obnavljanja znanja iz cestno prometnih predpisov rešite teste na portalu
Zavarovalnice Triglav, d.d. Vozimse.si na spletni strani https://vozimse.si/cpp.
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APRIL 2021, OZNAČITEV POSTAJALIŠČ ŠOLSKEGA PREVOZA – BUSKO
Z namenom označitve postajališč šolskih prevozov na občinskih javnih poteh, smo nabavili in
namestili 4 prometne signalizacije novih dizajnov, ki so v skladu s smernicami Direkcije RS za
infrastrukturo.

APRIL 2021, PREVENTIVNA AKCIJA MOTORIST, OBČINSKI INFORMATOR
• 6. aprila ob 18:00 je potekal spletni dogodek Kaj nas kot motoriste ogroža in kako zagotoviti večjo
varnost?
Na Agenciji za varnost prometa se trudijo opozoriti na
stvari, ki jih motoristi sicer dobro poznajo, a se jih v
trenutkih težav ali ne zavedajo, jih ne upoštevajo ali pa na
njih pozabijo.
Dogodek smo promovirali tudi v Občini Razkrižje.
APRIL 2021- PROMOCIJA PROJEKTA ZA STAREJŠE VOZNIKE – SOŽITJE
15. aprila je ob 9:30 potekal virtualni dogodek - Projekt Sožitje .
Z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših cestah
čim dlje počutili varne in da bi čim dlje ostali mobilni, so na
Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa v
sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije in drugimi,
pripravili virtualni dogodek »SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V
CESTNEM PROMETU«.
Dogodek smo promovirali tudi v Občini Razkrižje.
MENJAVA PROMETNIH ZNAKOV Z BOLJŠO REFLEKSIJO, SPREMEMBA PROMETNIH
ZNAKOV IN DOPOLNITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE
Za potrebe večje prometne varnosti smo aprila na občinski javni poti - smer Sovič-Šafar menjali dva
prometna z novimi, ker so prejšnje že dotrajale in bile brez refleksije, kar je pomembno predvsem v
nočnem času.
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MAJ 2021, UDELEŽBA NA SPLETNEM SEMINARJU –
HITROST V NASELJIH IN RANLJIVI UDELEŽENCI V PROMETU

PODATKI IZ PRIKAZOVALNIKOV HITROSTI IZ RAZKRIŽJA IN GIBINE NA OGLED NA
EKRANU V ZDRAVSTENI POSTAJI RAZKRIŽJE
V Občini Razkrižje smo ob prejemu dvobarvnega prikazovalnika hitrosti z všečkom, na razpisu
podjetja Sipronika d.o.o. v sklopu projekta »Skupaj umirjamo promet 2021« sofinanciranega s strani
Zavarovalnice Triglav, d.d., zraven prejeli še ekran oz. monitor z računalniško podporo za
prikazovanje grafov in podatkov iz prikazovalnika hitrosti, ki smo ga tokrat namestili v čakalnici
Zdravstvene postaje Razkrižje, v ambulanti družinske medicine, kjer se s podatki lahko seznani večje
število ljudi. Na monitorju se prikazujejo podatki iz dveh prikazovalnikov hitrosti, iz Razkrižja in
Gibine. Monitor s prikazovanjem tovrstnih podatkov je nameščen tudi na osnovni šoli Janeza Kuharja
Razkrižje.

PROBLEMATIKA ILEGALNIH PREVOZOV IN PROMETNA VARNOST NA OBČINSKIH
CESTAH
V Policijski upravi Murska Sobota in Policijski postaji Ljutomer se zavedajo, da je za uspešno
varovanje državne meje in preprečevanje nezakonitih prehajanj in organiziranemu tihotapljenju ljudi
čez mejo, nujno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in obmejnimi prebivalci. Srečali smo se na
pomembnem delovnem sestanku v Občini Razkrižje in si ogledali obmejno območje.
Območje Občine Razkrižje je zaradi svoje geografske lege, ki je med reko Muro, vznožjem vzhodnih
obronkov Slovenskih goric in državno mejo, v Pomurju najbolj izpostavljeno območje z begunsko
problematiko, vse od leta 2015.
V prvi polovici leta 2021 so zabeleženi nezakoniti in organizirani prevozi ilegalcev čez mejo, ki jih
izvajajo posamezniki iz različnih evropskih in drugih držav. Nazadnje so zabeleženi primeri državljanov
Velike Britanije, Belgije, Nizozemske in drugih.
Pri tem pa ni samo problem v samih ilegalnih prevozih ljudi čez mejo, ampak po vratolomnih vožnjah
teh voznikov, ki vozijo s 100 in več kilometri na uro po ozkih in nepreglednih ulicah. V tistem trenutku
so ogroženi vsi, ki se znajdejo na cesti, tudi ljudje, ki so v vozilih. Domačini vedo povedati, da so že
večkrat imeli srečo, da so se izognili trčenju. Tisto kar je še posebej zaskrbljujoče pa je, da na teh
obmejnih območjih potekajo tudi šolske poti in so na cesti naši otroci. Zato se bomo tudi v občini
vključili v aktivnosti in dejanja, da take nezakonite in nevarne prehode z vsemi zakonitimi sredstvi
odločno preprečimo.
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Glede na razmere, se je Občina Razkrižje s predstavniki policije dogovorila o skupnih ukrepih. En del,
kot upravljalec občinskih cest, bo k doseganju varnosti, zagotovila tudi občina. O teh ukrepih smo
obvestili obmejne prebivalce, ki ukrepe v smislu povečane varnosti v celoti podpirajo.
Zagotavljamo, da bomo s skupnimi močmi te ilegalne prehode omejili, kajti tudi poštenim
državljanom je dovolj teh zaskrbljujočih dejanj organiziranih posameznikov. Tu smo mi doma, tu je
naša domovina in smo se tem nezakonitim dejanjem pripravljeni odločno zoperstaviti.

AVGUST 2021, OSVEŽITEV TALNIH OZNAČB NA ŠOLSKI POTI

SEPTEMER 2021, PRIČETEK ŠOLSKEGA LETA 2021/2022, NABAVA IN POSTAVITEV
TRIOPANOV »ŠOLSKA POT«, SPREMSTVO PROSTOVOLJCEV
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SEPTEMBER – OKTOBER 2021, SODELOVANJE PRI DELAVNICAH ZAVODA VOZIM V
OSNOVNI ŠOLI
28.9.2021 smo bili predstavniki občine Razkrižje prisotni na delavnici v organizaciji Zavoda Vozim (v
sodelovanju z Zavarovalnico Triglav, Siproniko in sofinancerjem Javno agencijo RS za varnost
prometa), ki je izvajalec projekta "Vozim, vendar ne hodim - Razmišljam hitro, vozim počasi", na
Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje, kjer so učenci 8. in 9. razreda obravnavali temo Hitrost, kot
enega izmed poglavinih vzrokov prometnih nesreč. Pripravili so svoje predloge za povečanje varnosti
v cestnem prometu v Občini Razkrižje, jih zapisali na plakat, 18. 10. 2021 pa so jih preko spletne
povezave tudi uradno predstavili vodstvu občine. V povezavi s to aktivnostjo, je župan Občine
Razkrižje tudi podal izjavo za časopis Delo.
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OKTOBER 2021, UREDITEV KOLESARNICE PRI ŠOLI
Občini je s prijavo na razpis Ministrstva za infrastrukturo Evropski teden mobilnosti uspelo pridobiti
sredstva za sofinanciranje ureditev nadstreška oz. pokrite kolesarnice za šolo
Stanje pred investicijo:

Stanje po ureditvi

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
Povzetek aktivnosti Evropski teden mobilnosti 2021 v Občini Razkrižje
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.

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.

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
Stran 9 od 21

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

Promocija ETM

Nagrade za ETM
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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.
- 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.
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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.
- 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 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.
Stran 13 od 21

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.

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.

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.
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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.
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.

Vabljeni k spremljanju aktualnih informacij na družbenem obmrežju Facebook; Trajnostna mobilnost
v Občini Razkrižje.

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.

OKTOBER 2021, PREVENTIVNA AKCIJA PEŠEC NA RAZKRIŽJU
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V Občini Razkrižje ugotavljamo, da so najučinkovitejše akcije in največji doseg občanov z možnostjo
osveščanja ter obdaritev s promocijskimi materiali na priložnostnih dogodkih, ki so se trenutno, ob
upoštevanju pogojev, spet pričeli izvajati. Na tak način smo izvajali tudi oktobrsko akcijo Pešec, Bodi
PreViden.
•

•

•

7.10.2021, na kulturnem dogodku v Domu kulture Razkrižje, ki se je zaključil že v mraku, je zraven
promocije trajnostne mobilnosti prisotnim, bila priložnost, da smo jim lahko podarili odsevne
trakove, ki jih je zagotovila Javna Agencija RS za varstvo prometa, v okviru nacionalne akcije
Pešec, Bodi PreViden, ki poteka ravno v tem času.
v Tednu otroka (4.10.-10.10), je ob posredovanju Občine Razkrižje, Javna Agencija RS za varnost
prometa podarila prvošolčkom še knjižice Prvi koraku v svetu prometa ter kresničke, učenke in
učenci 4. razreda pa so prejeli pisemski papir s pisemsko ovojnico in razglednico. Svojim starim
staršem, staršem, drugim sorodnikom ali prijateljem bodo napisali pismo, v katerem jih bodo
med drugim pozvali, naj bodo na cesti previdni in v mraku, temi oziroma pogojih slabe vidljivosti
nosijo kresničko.
8.10.2021 je potekala tudi slovesna otvoritev obnovljenih občinskih javnih poti v naselju Veščica,
ki geografsko povezuje Občino Razkrižje in Občino Ljutomer in sta jo občini zato skupaj uredili, ki
sta jo svojemu tudi uradno predala Župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič in županja Občine
Ljutomer, mag. Olga Karba, prisoten pa je bil tudi župnik Župnije Razkrižje, msgr. Franc Režonja.
Ob tej priložnosti, ko so se na dogodku zbrali skoraj vsi vaščani iz tega območja, smo vsempodarili
odsevne trakove, ki jih je zagotovila Javna Agencija RS za varstvo prometa, v okviru nacionalne
akcije Pešec, bodi PreViden. Prav tako pa je potekala še promocija projekta Evropski teden
mobilnosti, kjer je so bili na voljo promocijski materiali, prav tako pa je bila tudi slovesno
predstavljen trajnostni ukrep za povečanje varnost in sicer namestitev prometne signalizacije
Območje skupnega prometnega prostora, cona 30.

OB URADNIH URAH VSAKO PRVO SREDO V MESECU, PREGLED AKTUALNIH ZADEV
Z INŠPEKTORICO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA- ČLANICO
SPVCP OBČINE RAZKRIŽJE, TUDI NA TERENU
OBJAVA OBVESTILA NA CATV RAZKRIŽJE, VARNOST V ZIMSKIH RAZMERAH IN
DRUGIH PROMETNIH TEMAH
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JAVNI POZIV JAVNE AGENCIJE RS ZA VARNOST PROMETA LOKALNIM
SKUPNOSTIM, izvajanje aktivnosti iz leta 2021
Občina Razkrižje se je 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 prejela 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.

ISKANJE REŠITVE ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI NA GIBINI, ODCEP ZA
NOVO NASELJE in NA ŠAFARSKEM PRI BRUNARICI
Kljub rekonstrukciji regionalne ceste je območje na Gibini in Šafarskem ostalo potencialno nevarno za
prečkanje ceste.
Na podlagi mnenja DRSI in izsledkov iz poročila AVP, je občina naročila izdelavo idejne zasnove za
varnejšo ureditev te in še nekaj drugih prometno izpostavljenih točk, nevarnejših za prečkanje
regionalne ceste, kljub izvedenim pločnikom. Decembra 2021 smo prejeli prvi osnutek Tehničnega
poročila, Načrt ceste, št. načrta 1619-CES, izvedbenega načrta in št. projekta 1619, ki ga bomo še
usklajevali v letu 2022 do dokončne potrditve.
25.8.2021 – ogled na terenu s strani projektantov.

Prvi osnutki ureditve varnejšega prečkanja ceste
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NOVEMBER 2021- PRIDOBITEV PRIKAZOVALNIKA HITROSTI V NAJEM – VI VOZITE –
ŠAFARSKO 19 A
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.

NOVEMBER, DECEMBER 2021, AKCIJA ALKOHOL
Varno brez alkohola v prometu tudi z vzpodbudo občanom Občine Razkrižje
V Občini Razkrižje se zavedamo, da prometne nesreče, povzročene pod vplivom alkohola, praviloma
prinašajo težke poškodbe, invalidnost, smrt in zaznamujejo premnoge družine. Pod vplivom alkohola
in drog ljudje prevečkrat mislijo, da vozijo 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, zato
sodelujemo v nacionalnih akcijah Varno brez alkohola v prometu. Vsako leto po lokalih in trgovinah
člani občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu namestijo plakate ter delijo
zloženke s koristnimi vsebinami. Glede na možnost, kot je to bilo tudi novembra in decembra 2021,
pa so v novembru razdeljevali tudi alkotesterje, prejete s strani Javne agencije RS za varnost
prometa. Občani pa jih lahko dobijo tudi v prostorih občinske uprave.
Prav tako pa je Občina Razkrižje bila uspešna na Javnem pozivu lokalnih skupnostih za sodelovanju v
podporo pri razvijanju in pospeševanju preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na
lokalni ravni v letu 2021 in zato s strani Javne agencije RS za varnost prejela še nekaj dodatnih
alkotesterjev, ki jih bomo razdeljevali v lokalnem okolju.
Občina prav tako podpira iniciativo za manj voženj pod vplivom alkohola - Heroji furajo v pižamah
pod okriljem Zavoda Vozim.
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DECEMBER 2021 - INFORMIRANJE POLICIJE - POLICIJSKE POSTAJE LJUTOMER –
PRISPEVEK ČLANA SPVCP OBČINE RAZKRIŽJE V OBČINSKEM INFORMATORJU
➢ 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.

PLANI ZA PROMETNO PREUREDITEV OKOLICE VEČNAMENSKE STAVBE V
UPRAVNEM SREDIŠČU.
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, dne 15. 6. 2021, prav tako pa je na predlog, občina pridobila soglasje za dela v
varovalnem pasu regionalne ceste s strani Direkcije RS za infrastrukturo. Namen je ureditev
enosmerne vožnje, označitev parkirnih mest ter omejitev parkiranja na hodnikih za pešce.
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IZDELAVA PLANA KOLESARSKIH POVEZAV ZA VARNEJŠE POVRŠINE PO OBČINI
RAZKRIŽJE IN DO SOSEDNJIH OBČIN LJUTOMER IN ČRENŠOVCI
Priprava pobud za varnejše kolesarske površine

MERITVE HITROSTI, UGOTAVLJANJE STANJA PROMETNE VARNOSTI
V letu 2021 je bila v Občini Razkrižje izvedena meritev z mobilnim radarjem Medobčinskega
inšpektorata 9 x in sicer v mesecih januar (1x), februar (1), marec ( 1), april (1), maj ( 1) junij (1x),
september (2x) , november (1x). Meritev se vsakokrat izvaja 7 ur na več različnih lokacijah v občini.
Število prekrškov je bilo v letu 2021 (275), glede na leto 2020 (318) manj. Največ prekrškov je bilo
junija 2021, največ prekoračitev hitrosti je bilo na Razkrižju 32 (183) in na Veščici 5 (40). Najvišja
povprečna hitrost je bila izmerjena junija 2021 (82 km/h) na Razkrižju pri HŠ 32.
Na postavki Globe za prekrške je bilo leta 2021 14.685,00 EUR prihodkov. Na podlagi sklepa
Občinskega sveta Občine Razkrižje, morajo sredstva iz glob biti strogo namenjena za prometno
preventivo oz. povečanje prometne varnosti, sanacije cest in podobno.
Zbrana sredstva iz glob za prekrške v letu 2021, so bila namenjena k prispevanju povečanja prometne
varnosti in investicije v cestno infrastrukturo za naslednje konkretne zadeve;
-

nabava vertikalne prometne signalizacije za občinske javne poti 1.150 EUR

-

sofinanciranje nabave in namestitve prikazovalnika hitrosti na Razkrižju 2.198,00 EUR+ 58,56 EUR

-

nabava preventivnih materialov za šolske poti in soudeležba pri projektu Evropski teden
mobilnosti, sanacija AP čakališč, montažne hitrostne ovire, 10.762,24 EUR,

-

razlika sredstev je bila namenjena za investicije v občinske ceste; Ureditev-asfaltiranje javne poti
št. JP 724904,…
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Zaključek:

Ureditev rekonstrukcij regionalnih ceste od Razkrižja do Gibine, z izgradnjo pločnikov in javne
razsvetljave, je bil temelj varnosti v cestnem prometu, tako za vozila, ki za varno vožnjo potrebujejo
dobro vozišče, kot za pešce varno udeležbo v prometu.
Kljub rekonstrukcijam nekaterih odsekov regionalnih cest, pa še vseeno iščemo načine, kako umiriti
hitrost vozil, ter s tem še dodatno nuditi prometno varnost pešcev, še posebej otrok pri prečkanju
ceste.
S pristojnimi organi potekajo aktivnosti za pripravo dokumentacije za preureditev ostalih nevarnih
odsekov, predvsem razkriškega križišča ter dela Razkrižja, kjer še ni pločnikov in JR.
Prometna varnost pa je pomembna tudi za kolesarje, zato snujemo trase in iščemo možnosti za
izboljšanje prometne varnosti tako v smeri Ljutomera, kot v smeri Črenšovcev.
Rešitve za varnejše poti za pešce in druge udeležence v prometu (prav tako glede obnove cest za
udobnejšo vožnjo) iščemo tudi na območju občinskih javnih poti, sorazmerno glede na možnosti, po
celotnem območju Občine Razkrižje.
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