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OBČINA RAZKRIŽJE 

SVET ZA  PREVENTIVO IN VZGOJO V  

CESTNEM  PROMETU  OBČINE RAZRIŽJE 

 

Šafarsko 42, 9246 Razkrižje 

tel.: ++386 (0)2 584 99 00, fax: ++386 (0)2 584 99 01,  

 e-mail: obcinarazkrizje@siol.net,  www.razkrizje.si      

___________________________________________________________________________ 
 

LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018 

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 2018 so bile izvedene promocije za akcije: 

- 40 dni brez alkohola, 

- Motoristi,  

- Hitrost, 

- Kolesar, 

- Varnostni pas 

- Prvi šolski dan- Prvi koraki v svetu prometa, 

- Pešec –Bodi preViden 

- Alkohol ubija 

- Mobilni telefon 

       

NACIONALNA PREVENTIVNA AKCIJA VARNOSTNI PAS 13.  – 26. marec 2017
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16. JANUAR 2018,  REGIJSKI POSVET SVETOV ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 

CESTNEM PROMETU V MURSKI SOBOTI.   

- Občina Razkrižje je imela predstavitev primerov dobre prakse sodelovanja in iskanja priložnosti z 

deležniki prometne varnosti. 

    
 

Občina Razkrižje je bila predlagana za predstavitev primera dobre prakse preventive v prometu v 

Srbskem kraju Kopaonik, vendar se posveta zaradi drugih neodložljivih obveznosti ni mogla udeležiti. 

 

 

PRIKAZOVALNIK HITROSTI SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST - »VI VOZITE « 2018 -1. DEL, 

JANUAR-JUNIJ 2018 

V sklopu Razpisa Javne agencije RS za varnost prometa, »S prikazovalniki hitrosti skupaj za večjo 

varnost VI VOZITE« je bil prikazovalnik hitrosti v 6 mesečnem brezplačnem najemu v smeri iz Srednje 

Bistrice (Občina Črenšovci) proti Razkrižju nameščen, v bližini hišne št. Razkrižje 19 na kovinskem 

drogu z delovanjem na solarne celice, kajti na tem odseku regionalne ceste R3-726/1322, žal še ni 

javne razsvetljave. 

                

Prikazovalnik je namestilo in sponzoriralo solarne panele podjetje SUNLIFE d.o.o., Ulica Staneta 

Bokala 11, 7240 Jesenice, Odsek je potencialno nevaren in nujno potreben za umiritev hitrosti, vsaj s 

prikazovalnikom hitrosti.  
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10. 4. 2018, PONOVNA VZPOSTAVITEV POLICIJSKE PISARNE V UPRAVNEM 

SREDIŠČU OBČINE RAZKRIŽJE 

Občina Razkrižje je odločila, da zaradi izboljšanja sodelovanja in lažje dostopnosti med vodjem 

policijskega okoliša in našimi občani, za namen policijske pisarne, ponudimo v uporabo svoje prostore 

v Domu kulture Razkrižje, kjer je le-ta od leta 2008 do 2014 že delovala. 
 

Zadnja leta je policijska pisarna delovala v prostorih Mejnega prehoda Razkrižje, kjer žal v zadostni 

meri ni dosegla svojega namena. Nekaj časa je bila občina celo brez vodje policijskega okoliša. Z 

namenom, da bi občane seznanili z delom vodje policijskega okoliša, je bila v torek, 10. aprila 2018, 

organizirana slovesnost ob ponovni vzpostavitvi Policijske pisarne Razkrižje. Na dogodku so bili 

prisotni: župan Občine Razkrižje g. Stanko Ivanušič, komandir Policijske postaje Ljutomer g. Roman 

Zver, vodja policijskega okoliša g. Uroš Felbar, ravnateljica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje 

ga. Anica Šimonka, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje g. 

Izidor Novak ter ostali občani. 
 

Z vzpostavitvijo policijske pisarne je vzpostavljeno tudi pomembno sodelovanje na področju izvajanja 

preventivnih vsebin varnosti v cestnem prometu. Skupaj želimo, da nam prisotnost policije ne 

predstavlja bremena, temveč z dobrim medsebojnim sodelovanjem skupaj rešujemo problematike, ki 

se pojavljajo. Zagotovo pa je lažje, če imaš na razpolago policista, ki krajevno problematiko in ljudi že 

dodobra pozna. 

V torek, 10. aprila 2018 smo pripravili manjšo slovesnost 
ob ponovni vzpostavitvi Policijske pisarne Razkrižje.

 

Z vzpostavitvijo policijske pisarne je vzpostavljeno tudi 
pomembno sodelovanje na področju izvajanja 

preventivnih vsebin varnosti v cestnem prometu. Skupaj 
želimo, da nam prisotnost policije ne predstavlja bremena, 

temveč z dobrim medsebojnim sodelovanjem skupaj 
rešujemo problematike, ki se pojavljajo.

 

Zadnja leta je policijska pisarna delovala na Mejnem prehodu 
Razkrižje, vendar smo opažali, da žal v zadostni meri ni 

dosegla svojega namena. Nekaj časa smo bili celo brez vodje 
policijskega okoliša. 

 

 

15. 4. 2018,  POHOD OBČANOV PO NOVOZGRAJENIH PLOČNIKIH 

V nedeljo, 15. aprila 2018,  s pričetkom ob 14. uri, je na Razkrižju potekal pohod po novozgrajenih in 

težko pričakovanih pločnikih od glavnega križišča na Razkrižju, skozi naselje Razkrižje, Šafarsko, do 

konca rekonstruirane 2,2 km dolge trase, na Gibini. Šlo je za spontano ljudsko pobudo po druženju 

brez protokolarnih formalnosti ob zaključku eno leto trajajočega projekta s popolno prenovo voziščne 

konstrukcije, položivijo zračnega elektro omrežja v zemljo, novega optičnega omrežja, delne obnove 

vodovodnega sistema, novo javno razsvetljavo in najpomembnejšimi hodniki za pešce. 
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21. 4. 2018 in 26.4.2018  Z OBDELOVALCI KMETIJSKIH POVRŠIN DO VARNE UPORABE 

CEST                                                                                                                                         

V Občini Razkrižje smo ob tehničnih pregledih traktorjev na terenu, dne 21.4.2018 in 26.4.2018, s 

pomočjo dveh, za to pristojnih lokalnih organizacij, prvič izvedli akcijo ozaveščanja lastnikov traktorjev 

z določili Zakona o cestah in Odloku o občinskih cestah, s področij, kjer lokalni Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo zaznavata največ kršitev. To smo izvedli z razdelitvijo brošure, pripravljene s 

strani Medobčinskega inšpektorata, kjer je poudarek na cestni zakonodaji glede posegov v varovalni 

pas cest, neodvajanju meteornih vod na cesto, določil glede oranja ob cestah, prepovedovanja 

oviranja odtekanja vode, na cestišče nanašati blato, se vključevati v promet iz kmetijskih površin, brez 

očiščenega vozila,...  

Problematiko nepravilnega pristopa k obdelavi kmetijskih površin opažamo že dlje časa, zato se nam 

zdi pomembno, da so obdelovalci o predpisih seznanjeni in razumejo ukrepe redarjev. Iz  tega razloga 

je bila razdeljena še dodatna brošura s kratkim pregledom zakonskih določb, katerih spoštovanje 

nadzirajo tudi občinski redarji. Npr. poudarek na Zakonu o pravilih cestnega prometa, glede prepovedi 

ustavljanja in parkiranja, varna uporaba ceste... 

      

ORANJE PRAVOKOTNO NA CESTO

ORANJE VZPOREDNO S CESTO 

 

 

 

 

 

 



Stran 5 od 13 

 

8. 5. 2018,  SESTANEK SPVCP OBČINE RAZKRIŽJE Z RAVNATELJICO OŠ  

Sestali smo se glede aktualne tematike stanja šolskih poti in pričetka uporabe pločnikov na poti v šolo 

in domov ter zmanjšanja šolskih prevozov. 

 

    

 

 

 

 

17.5.2019 OGLED POSTAVLJENEGA KOLESARSKEGA POLIGONA IN 

MEDOBČINSKEGA TEKMOVANJA »KAJ VEŠ O PROMETU«, KI JE POTEKALO V 

CEZANJEVCIH.    

Ogled je bil dodatna spodbuda, da se je Občina na pozivu AVP potegovala za takšen poligon.  

    

 

 

 

 

18. 5. 2019 in 19. 5. 2019  SREČANJE MOTORISTOV NA RAZKRIŽJU 

V petek 18. 5. in v soboto, 19. 5. 2018 je na Razkrižju v Centru Zavirje, potekalo že 18. srečanje 

motoristov Kluba Samorog iz Ljutomera. Nacionalna akcija MOTORIST je sicer uradno potekala že 

pred tem, vendar smo bili s predsednikom kluba dogovorjeni, da lokalno akcijo Motorist s 

promocijskimi materiali, izvedemo na  tem letnem srečanju. Klub motoristov Samorog vzorno skrbi za 

prometno preventivo in usposabljanje članov. Tudi v letu 2018 so se namreč udeležili organiziranega 

prikaza varne vožnje v Radencih. 
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MAJ 2018, POHOD PO PLOČNIKIH  -Z OŠ RAZKRIŽJE, PRED ZMANJŠANJEM RELACIJ 

ŠOLSKEGA PREVOZA, VEZANO NA IZGRADNJO PLOČNIKOV  

Pred postopnim zmanjšanjem šolskih prevozov in ukinitvijo šolskih prevozov v smeri Gibine, je 

Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje organizirala kratek pohod po pločnikih, z osvežitvijo 

praktičnega znanja in pravilnega ravnanja na pločnikih ter prečkanju ceste. Predstavnica občine, ki je 

bila pri tem prisotna, je še posebej pri posameznih točkah pri prečkanjih ceste poudarila, na kaj morajo 

biti učenci pozorni. V spomladanskem času otroci prihajajo v šolo tudi s kolesi.  

         

 

 
 

AVGUST 2018,  POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE V KOPRIVI IN ŠPRINCU 

Postavitev varnostne ograje na Veščici, znakov za omejitev 40 km/h, v Šprincu in Koprivi ter cestno 

ogledalo v Šprincu (Rusovo)  in Koprivi (pri kapelici)  

    

 

PRIČETEK ŠOLSKEGA LETA 2018/2019                                                                              

Tudi v občini Razkrižje za varno pot v šolo v prvem tednu novega šolskega leta, skrbelo več 

prostovoljk in prostovoljcev, predstavnik policije in medobčinskega inšpektorata in redarstva.  

Ne samo, da so prostovoljke in prostovoljci učencem dajali koristne napotke, kako varno do šole, 

ampak so hkrati tudi evidentirali promet in ugotavljali, kje bi bilo potrebno sprejeti še dodatne ukrepe, 

da bi pot v šolo in iz nje, bila maksimalno varna. Sicer pa je z novo cesto in pločniki, šolska pot mnogo 

bolj varna, kot je bila prej. 

Nekaj dni pred pričetkom šole, je s strani predstavnice občine, Medobčinskega inšpektorata in 

redarstva ter policije bil opravljen terenski ogled šolske poti, prav tako pa je Svet za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu izvedel sestanek, kjer je za ključne dogovore za čim večjo varnost bila 

prisotna tudi ravnateljica Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje.  Za potrebe večje varnosti prometa 

na šolskih poteh so bili na nekaterih občinskih cestah nameščeni prometni znaki za omejitev hitrosti 

na 40 km/h ter cestna ogledala za boljšo preglednost.  
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Odsevne kape za prostovoljce je donirala Zavarovalnica Triglav. Odsevne brezrokavnike je nabavila Občina 

Razkrižje, namenjene pretežno učencem nižjih razredov, ki v šolo prihajajo peš, pa tudi učencem na kolesih. 

Odsevnikov otroci sicer ne nosijo radi, zato iščemo druge alternativne rešitve za večjo vidnost otrok v prometu.  

         

 

 

 

4. 9. 2018  OBISK MASKOTE KUŽA PAZI  NA OŠ RAZKRIŽJE,  

Obisku maskote KUŽA PAZI Zavarovalnice Triglav, na OŠ Razkrižje, ki otroke uči varne uporabe 

šolske poti, so prisostvovali tudi prostovoljci, ki so imeli varstvo učencev na šolskih poteh ob pričetku 

šolskega leta 2018/2019. 
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JUNIJ IN SEPTEMBER  2018,  VEČNAMENSKO SKUPINSKO KOLESARJENJE 

 

Kljub obilici dela in časa trgatve, se je že drugega organiziranega skupinskega kolesarjenja (prvo je 

potekalo 3. 6. 2018 z namenom obeleževanja svetovnega dneva kolesarjenja)  udeležilo kar lepo 

število mladih in starejših. Poleg obeleževanja Svetovnega dneva preprečevanja samomora, smo 

kolesarjenje združili s projektom Zdrav način življenja za vse in hkrati sodelovali v akcij Prekolesarimo 

svet. Pred samim pričetkom kolesarske poti pa je bilo za potrebe prometne varnosti kolesarjev 

opravljeno razdeljevanje obrazcev za preverjanje ustrezne obvezne in priporočene opreme koles ter 

navodil za vzdrževanje koles.  

 

    
 
 
 
 

18. 9. 2018   PROJEKT SOŽITJE NA RAZKRIŽJU 

Dogodek je bil v torek, 18. septembra v dopoldanskem času. Izveden je v okviru projekta SOŽITJE za 

večjo varnost v cestnem prometu. Nosilci projekta so Javna agencija RS za varnost prometa, Rdeči 

križ Slovenija, DARS, Ministrstvo za notranje zadeve in Zveza društev upokojencev Slovenije. 

Namenjen je bil predvsem starejšim voznicam in voznikom ter posvečen Evropskemu tednu 

mobilnosti. 

Po županovem uvodnem pozdravu in pomenu tovrstne obnove znanj iz prometne varnosti, je na to 

temo predaval g. Sebastijan Turk iz Javne agencije RS za varnost prometa. Nato je o praktičnih 

izkušnjah policije spregovoril mag. Karli Reihs, pomočnik komandirja PP Ljutomer. O varni vožnji po 

avtocesti in hitri cesti je predavala ga. Mojca Heco iz DARS-a.  
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FEBRUAR IN OKTOBER 2018,   PREVENTIVNA AKCIJA PEŠEC NA RAZKRIŽJU 

Tudi v letu 2018 se je Občina Razkrižje med 1.10. in 14.10. aktivno pridružila nacionalni akciji Pešec  

s pomočjo razdeljevanja preventivnih materialov - skupno več kot 220 odsevnih trakov in kresničk ter 

letakov, letos predvsem na lokacijah, kjer še ni pločnikov oz. površin za pešce in javne razsvetljave. 

Zraven navedenih lokacij, smo odsevnike razdeljevali tudi pešcem, ki smo jih v mraku ali zvečer 

srečali na pločnikih, saj morajo biti vidni tudi tam (prečkanje ceste, pot od pločnika do doma).  

K sodelovanju smo letos zraven standardnih sodelujočih (SPV, policija, MIR, zaposleni na občini), 

povabili dodatne prostovoljce. Zraven šolarjev -pešcev, je vidnost zelo pomembna tudi pri kolesarjih, 

zato smo kresničke in odsevne trakove s pomočjo medobčinskega redarstva razdelili tudi šolarjem ob 

prihodu v šolo, da si jih za dodatno varnost  lahko namestijo na šolske torbe in kolesa.  Po nekaj 

kosov odsevnih trakov in kresničk smo namenili v vse lokale v občini, Zdravstvno postajo Razkrižje (ki 

ima enkrat tedensko delovnik tudi do 21. ure), občinski upravi, članicam in članom občinskega sveta 

Občine Razkrižje na seji, pri maši, občanom-hkrati članom Avto moto zveze Ljutomer in  članom 

SPVCP Občine Razkrižje  z namenom, da jih razdelijo pešcem, ki jih srečajo na terenu.  S takšno 

razporeditvijo odsevnikov preko prostovoljcev, smo imeli geografsko pokrito celotno občino.  Odsevni 

trakovi so bili na voljo tudi na dogodkih občine, še posebej v večernem času.  Občane smo o 

preventivni akciji Pešec obvestili preko lokalne kabelske televizije in občinske spletne strani, kjer smo 

zraven napotkov Javne agencije RS za varnost prometa o boljši vidnosti ponoči in podatkov o 

zavornih poti avtomobilov, podali informacijo, da je možno odsevne trakove dobiti tudi v občinski 

upravi.  Z odsevniki smo na obisku opremili  častnega občana  ter starejše občane na priložnostnem 

društvenem izletu, ko so se domov vračali v večernih urah.  V četrtek 11. 10. 2018,  smo večerno 

terensko akcijo izvedli tudi v sodelovanju s Policijsko postajo Ljutomer.  

      

Nekaj odsevnih teles prihranimo za razdeljevanje ob različnih priložnostih in potrebah skozi celo leto.  
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PRIPOROČILA ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV:

• Hodite po pločniku. V primerih, ko ni pločnika, hodite ob 

robu cestišča ob levem robu, tako da vidite nasproti 

vozeča vozila.

• Cesto vedno prečkajte na označenih ali semaforiziranih 

prehodih za pešce (ob zeleni luči). Če v bližini ni prehoda, 

bodite dodatno pozorni na bližajoča vozila.

• Pred prečkanjem jasno nakažite svojo namero (z dvignjeno 

roko in očesnim kontaktom)

• Vedno se prepričajte preden prečkate cesto – poglejte levo 

– desno in še enkrat levo.

• Bodite vidni – vozniki vas morajo opaziti pravočasno, da bi 

lahko ustrezno ravnali:

• izogibajte se voznikovemu mrtvemu kotu, ker vas ne vidi 

(še posebej problematično pri tovornih vozilih in 

avtobusih)

       

Občina je spodbuja in podpirala šolske aktivnosti, da otroci v šolo čim več pešačijo ali kolesarijo, 

mlajši v spremstvu odrasle osebe. S tem bi zmanjšali tudi jutranjo gnečo pri dovozih v šolo in vrtec, ki 

so največje predvsem prve šolske dni. 

    

 

14. 11. 2018   PREDAJA SPRETNOSTNEGA POLIGONA UČENCEM OSNOVNE ŠOLE 

JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE          

Župan Stanko Ivanušič in sodelavka uprave Občine Razkrižje Nataša Slavič sta v sredo, 14. 

novembra 2018, učencem in učenkam razkriške osnovne šole predala spretnostni kolesarski poligon, 

ki smo ga prejeli v uporabo iz uspešne prijave na Javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje pri 

razvijanju in pospeševanju preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni v letu 

2018 pri Javni agenciji RS za varnost prometa. 

V imenu OŠ je poligon z navodili za uporabo prevzela ravnateljica OŠ ga.  Anica Šimonka. 

Slovesnosti so se udeležili še predstavniki PP Ljutomer ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 

Domačin Paul Wadkin – Simply Cycling Slovenia,  je za ta namen pripeljal v izposojo nekaj 

otroških koles. Otroci so ga še isti dan preizkusili. Preizkus je vodil učitelj športne vzgoje g. Saša 

Fišinger. 

Namen spretnostnega kolesarskega poligona je preverjanje spretnosti vožnje in obvladovanja samega 

kolesa. Poligon ima 11 ovir in so prilagojene posameznim okoliščinam v dejanskem prometu. Uspešna 

izpeljava spretnostnega poligona je predpogoj, da otroka lahko spustimo na cesto v dejanski promet. 

Poleg priprave na varno udeležbo v prometu, je uporaba poligona lahko tudi prijetna oblika druženja 

ob igri s sovrstniki in gibanju ter s tem koristno preživljanje časa. 
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NOVEMBER, DECEMBER 2018,     AKCIJA ALKOHOL  

Iz uspešne prijave na Javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju in pospeševanju 

preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni v letu 2018 pri Javni agenciji RS 

za varnost prometa je občina Razkrižje prejela tudi alkotesterje, ki jih  po več intervalih razdeli po 

gostinskih lokalih, občnih zborih in drugih dogodkih, kjer občani uživajo alkoholne pijače. Z 

alkotestejem občane opozarjamo, da po zaužitju alkohola naj ne sedajo za volan. 
 

        
 
 

 

 

 

RAZDELITEV PROMOCIJSKEGA  MATERIALA  - OBČINSKI SVET OBČINE RAZKRIŽJE 

SPV Občine Razkrižje je skozi vse leto sodeloval z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom in 

občin Ljutomer, Križevci, Radenci, Razkrižje, Veržej (MIR), Policijsko postajo Ljutomer, Osnovno šolo 

Janeza Kuharja Razkrižje in izvajalci vzdrževanja državnih cest (Pomgrad Cestno podjetje d.d.), bil je 

posvetovalno oz. predlagalno telo za različne obravnavane teme na občinskem svetu s področja 

prometne varnosti. Kot promotorje prometne varnosti, smo članom in članicam razdeljevali 

preventivne materiale, da so lahko vzor in k temu spodbujajo tudi druge. 
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Pred novoletnimi prazniki, decembra 2018, je bila praznična voščilnica za občane Občine Razkrižje 

objavljena na kabelski televiziji.  

 

 

Obvestilo na KTV za večjo prometno varnost v zimskih razmerah 

 

 

MERITVE HITROSTI, UGOTAVLJANJE STANJA PROMETNE VARNOSTI 

Občinski svet Občine Razkrižje je v prejšnjem mandatnem obdobju 2014-2018, v letu 2017 razpravljal 

o pritožbah staršev otrok in starejših občanov glede prevelikih divjanj z vozili, tako po regionalnih kot 

občinskih cestah in sprejel sklep, da se naj izključno zaradi prometne varnosti in preprečevanja hujših 

prometnih nesreč izvajajo meritve hitrosti, ter da se občane o tem obvešča in hkrati opozarja, da naj 

bodo glede hitrosti pri vožnji, previdni. 

Občina Razkrižje je o občasnih meritvah hitrosti s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva  

(MIR-a) na krajevno običajen način obveščala občane. Na lokalni kabelski televiziji pa so bili objavljeni  

tudi splošni preventivni napotki iz nacionalnih akcij Javne agencije RS za varnost prometa in Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje. 

V  nadaljnjih razpravah sej občinskega sveta, je v letu 2018 bilo dogovorjeno, da se meritve hitrosti, ob 

ublažitvi tolerance nadaljujejo, dokler ne bo občutnega zmanjšanja števila prekoračitev hitrosti vožnje. 

Občinski svet je prav tako določil, da se morajo sredstva od prekrškov namenjati izključno za 

povečanje prometne varnosti v občini. (npr. prometna infrastruktura - pločniki, prometna signalizacija 

(cestna ogledala, prometna signalizacija, prikazovalniki hitrosti,…).   

ANALIZA PODATKOV MERITEV HITROSTI: 



Stran 13 od 13 

 

- Število prekrškov na posamezno meritev hitrosti : od 39 do največ 149 

- Največ prekrškov je bilo septembra in novembra 2017, nato aprila, septembra in novembra 2018  

- Med prekrši prevladujejo najpogostejše prekoračitve do vključno 5 km/h, nato prekoračitve nad 5 

do 10 km/h. 

- Največji zabeleženi prekrški prekoračitev hitrosti so v razponu med 30 in 50 km/h.  

- Število prekoračitev za več kot 20 km/h, je bilo 33. 

- Največja hitrost, izmerjena z mobilnim radarjem, je bila 87 km/h (19. 12. 2018) 

- Večje število prekrškov je bilo ob pričetku meritev, jeseni 2017. Pozno spomladi 2018 je število 

prekrškov padlo in ponovno naraslo v jeseni 2018, zadnje meritve decembra 2018 so imele 

najmanj prekrškov. 

- Najbolj problematični meseci so april 2018 ter september in november  leta  2017 in 2018 

- Največje izmerjene  prekoračitve so na Razkrižju 32 (Slomškov mlin) 

- Največja povprečna hitrost je bila izmerjena 21. 6. 2018 - 59,78 km/h  in 19.12. 2018  - 59 km/h 

- Skupno število vseh kršitev (vse hitrosti nad 50 km/h) je 924. 

- Povprečna hitrost vseh meritev je 58,08 km/h. 

 
 

ANALIZE ANKET  STARŠEV UČENCEV OŠ RAZKRIŽJE 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je pri starših učencev Osnovne šole Janeza Kuharja 

Razkrižje želel pridobiti mnenje glede meritev hitrosti v Občini Razkrižje s strani Medobčinskega 

inšpektorata. Analiza vrnjenih anket je pokazala, da starši zaradi večje prometne varnosti podpirajo 

meritve hitrosti, predlagajo sicer dvig meje tolerance za sankcije, podali pa so nekaj konkretnih pobud 

odsekov, kjer bi bilo potrebno posvetiti še več pozornosti glede prometne varnosti.  

 

Zaključek:  

Ureditev rekonstrukcije regionalne ceste od Razkrižja do Gibine, z izgradnjo pločnikov in javne 

razsvetljave, ki je temelj varnosti v cestnem prometu, tako za vozila, ki potrebujejo za varno vožnjo 

dobro vozišče, kot pešce za varne poti, je izredno velikega pomena.  

Ob tem je bilo potrebno, zraven glavnega prehoda za pešce pri osnovni šoli, ob izvajanju investicije 

rekonstrukcije ceste urediti še druge prehode. Kljub rekonstruirani cesti pa še vseeno  iščemo načine, 

kako umiriti hitrost vozil, ter s tem še dodatno nuditi prometno varnost pešcev, še posebej pri 

prečkanju ceste. S pristojnimi organi se dogovarjamo za preureditev ostalih nevarnih odsekov, 

predvsem razkriškega križišča ter dela Razkrižja, kjer še ni pločnikov in JR.  

Rešitve za varne poti za pešce iščemo tudi na območju vinorodnega dela občine, v vasi Šprinc in 

Kopriva ter ostalih javnih poteh po preostalih vaseh. 
 

Pripravila: 

Nataša Slavič  sekretar SPV 

Izidor NOVAK  

Predsednik  SPV Občine Razkrižje 


