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PLAN DELA ZA LETO 2019
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE RAZKRIŽJE

o

Planirane skupne aktivnosti z Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje, Direkcijo RS za
infrastrukturo, Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom ter Policijsko postajo Ljutomer glede na
potrebe;
o

Varna pot v šolo, (SPVCP Občine Razkrižje bo sodeloval v preventivni akciji prvega
šolskega dne ter po potrebi skozi vse šolsko leto),

o

Priprava učencev 5. razreda na kolesarski izpit bo potekala skozi celo leto. (po potrebi
vključitev SPVCP v aktivnosti).

o

Sodelovanje SPVCP-ja in občine pri prijavah na različne razpise in natečaje za Osnovne
šole, npr. Varno na kolesu. Osnovna šola je po dolgih letih ponovno prejela kolesarski
poligon, ki ga je občina za potrebe šole in usposabljanja kolesarjev pridobila na javnem
pozivu AVP lokalnim skupnostim, zato bo šolo spodbujala, k čim večkratni in množični
uporabi poligona učencev ter podpirala morebitno odločitev šole pri vključitvi v tekmovanje
Kaj veš o prometu.

o

Učenci 5. razreda skupaj z razredničarko sodelujejo v preventivnem projektu Policist Leon
svetuje.

o

Izvajanje preventivnih akcij, ki jih bo lahko organiziral SPVCP in zanje motiviral še
osnovno šolo.

o

Policija bo izvajala preglede avtobusov, kombijev in voznikov pred odhodom učencev
osnovne šole na ekskurzije ali tekmovanja, o izsledkih mora biti občina seznanjena.

o

Novelacija prometno varnostnega načrta Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje je v letu
2019 obvezna zaradi spremembe načina prihajanja v šolom vezano na zgrajene hodnike
za pešce.

o

Spremljanje stanja glede ureditve prometnega režima (parkiranja) pred osnovno šolo in
vrtcem.

o

Informiranje šole o aktivnostih na prometnem področju, spodbujanje in izvedba
preventivnih akcij, dogodkov.
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o

Sodelovanje z osnovno šolo, v sklopu projekta Varne šole.

o

Promocija Digitalizirane šolske poti za Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje, skrb za
posodabljanje načrta.

o

Sodelovanje pri aktivnostih osnovne šole in vrtca glede trajnostno mobilnostih projektov.

o

Po potrebi vključitev sodelovanja pri izvajanju prometnega krožka z mentorico prometne
vzgoje na šoli ali vzgojiteljico v vrtcu.

o

Priprava uporabnega priročnika s področja prometne varnosti (v sodelovanju z
Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom)

Splošno prometno varstvo:
o

Osvežitev talnih označb na hitrostnih ovirah na občinskih javnih poteh (gmajna),
avtobusnih postajališčih, parkiriščih za invalide ,…

o

Označitev mest s potencialno nevarnimi točkami z odsevnimi stebrički,

o

Izvajanje ukrepov na podlagi priporočil in ugotovitev izvedene Presoje prometne varnosti
na

Veščici,

v

povezavi

z

ureditvijo

vegetacije

ob

cesti,

prometnimi

znaki,

bankinami,.obvestilno signalizacijo, sodelovanje z DRSI glede ureditve zaščitnih ograj ob
regionalni cesti in pločnikih, dostopnostjo na pločnike in neovirano uporabo le-teh,
o

Sodelovanje s šolo in starši, ter pristojnimi na DRSI glede ureditve varnejših šolskih poti,

o

Skrb za tekoče informiranje s strani pristojnih na DRSI glede bodočih investiciji ureditve
krožišča na Razkrižju ter ureditve pločnikov z javno razsvetljavo na Razkrižju, smer
Srednja Bistrica ter kolesarskih poti, pri tem tudi informiranje občanov,

o

Skrb za urejanje javne razsvetljave ob regionalni cesti Razkrižje-Mejni prehod Razkrižje
ter javne razsvetljave na občinskih javnih poteh, vključno z zamenjavo svetilk z
varčnejšimi.

o

Občina Razkrižje bo skupaj s partnerji (donatorji) nabavila prikazovalnik hitrosti, po
možnosti z enostavno montažo in demontažo ter rokovanjem ter namenom, da na več
odsekih po občini, predvsem na šolskih poteh, ugotavljamo dejanske hitrosti vozil.

o

Informiranje javnosti preko lokalne KTV glede obveznosti in prepovedi določenih v Zakonu
o cestah in občinskih odlokih, povezanih s povečanjem prometne in splošne varnosti.

o

Občina bo nadaljevala informiranje in obveščanje o prometni varnosti lastnikov traktorjev v
času tehničnih pregledov na terenu v Občini Razkrižje, ker smatramo, da je to praktičen
način osveščanje voznikov kmetijske mehanizacije na splošno v cestnem prometu.

o

Sodelovanje in informiranje občanov ter sprejemanje pobud, ki bodo podane dalje v
preučitev.

o

SVPCP in občina bosta bdela na podatki iz prikazovalnikov hitrosti, analiz meritev hitrosti
z mobilnim radarjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Policije ter skladno s
tem izvajala tudi preventivne ukrepe,

o

Sodelovanje v nacionalnih akcija AVP
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o

Z alkotesterji, prejetimi preko AVP, bo SPVCP in občina še nadalje osveščala občane na
različnih dogodkih in po lokalih, da z indikatorjem, ki pokaže, da je oseba vinjena,
preprečimo upravljanje oz. vožnjo z vozili. Prav tako bo občina še dalje izvajala
preventivne akcije na terenu.

o

Na pobudo SPVCP Občine Razkrižje, bo tudi v letu 2019 občina Razkrižje nadaljevala angažiranje
za povečanje prometne varnosti s prijavami na razpis Javne agencije RS za varnost prometa za
brezplačno namestitev prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« in Javni poziv lokalnim skupnostim za
sodelovanje pri razvijanju in pospeševanju preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij
na lokalni ravni v letu 2019 in drugimi primernimi za lokalno skupnost.

o

Občina bo sodelovala pri aktivnostih z Direkcijo RS za infrastrukturo glede planiranja projektne
dokumentacije ureditev pločnikov in javne razsvetljave v smeri iz križišča v Razkrižju proti Srednji
Bistrici - Prekmurju, glede kolesarske poti proti Ljutomeru, ter sanaciji nekaterih občinskih poti,
povezanih z reševanjem arbitražne problematike, kjer se bo zavzemala za umestitev površin za
pešce, kolesarje ter ureditev javne razsvetljave.

o

Glede na zmožnosti, bosta SPVCP in občina sodelovala v vsaki, za občino primerni nacionalni
preventivni akciji v organizaciji Javne agencije za varnost prometa s promocijskim preventivnim
materialom.

o

Na podlagi izvajanja skrbi za varno mobilnost starejših, planiramo v sodelovanju z Javno agencijo
RS za varnost prometa ponovno izvesti preventivni izobraževalni dogodek »starejši v prometuSOŽITJE«.

o

SPVCP Občine Razkrižje bo skozi vse leto sodeloval z Medobčinskim inšpektoratom in
redarstvom občin Ljutomer, Križevci, Radenci, Razkrižje, Veržej (MIR); Policijsko postajo
Ljutomer; Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje in izvajalci vzdrževanja cest (vodjem prometne
varnosti) Pomgrad-cestno podjetje d.d. , in bo posvetovalno oz. predlagalno telo za različne
obravnavane teme na občinskem svetu s področja prometne varnosti.

o

SPVCP bo na dveh lokacijah (ovinkih) izven naselja, podpiral zmanjšanje dovoljene hitrosti zaradi
prometnih nesreč na 70/h, ali razširitev vozišča.

o

V letu 2018 se je v Občini Razkrižje končala težko pričakovana investicija rekonstrukcije
regionalne ceste R1-231 odsek 1325 Razkrižje – MP Gibina, od km 0+570 do km 2+826. Kljub
izboljšanju prometne varnosti se nadaljuje posvečanje veliko pozornosti izboljšanju prometne
varnostni pešcev in ostalih udeležencev prometa. Občina sodeluje z DRSI glede nadaljevanje
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urejanja varnih površin za pešce z ureditvijo križišča v Razkrižju, saj je to trenutno iz varnostnega
vidika, predvsem za pešce, potencialno nevarno.
o

Z izgradnjo hodnikov za pešce, bodo otroci prihajali v šolo več peš ali s kolesom. SPVCP namenja
veliko pozornosti pripravi učencev na pravilno hojo po pločnikih ter učenju pravilnega prehajanja
cestišča na prehodih za pešce in tudi območjih, kjer prehodov ni. Občina bo na DRSI naslovila
prošnjo po dodatnih presojah varnosti ter opozorilnik oznakah glede šolske poti. Občina bo s
pomočjo starejših občanov Razkrižja- prostovoljcev (pretežno članov Avto moto zveze Ljutomer),
ob pričetku šolskega in leta in po ostalo po potrebi organizirala spremljanje načinov prihodov otrok
v šolo njihovo obnašanje in znanje o prometni varnosti.

o

Na območju vinorodnega dela občine, v vasi Šprinc in Kopriva je zaradi nepreglednosti (za kar so
mnogokrat krivi občani sami, ker ne skrbijo primerno za obrezovanje in odmike pri vegetaciji) in
hkrati prehitrih voznikov, potrebno še dodatno bdeti na hitrost vožnje, kjer je dovoljena največ
40km/h, čeravno je za takšno hitrost (pa tudi še manjšo) že v osnovi bila projektirana hitrost ceste.
Prebivalci zahtevajo tudi omejitev teže prevoznih sredstev na tem območju. Preučitev stanja z
MIR-om in nabava prometnih znakov za zmanjšanje hitrosti kot nabavo nekaj varnostnih ogledal je
bilo že izvedenih, po potrebi dodatno signalizacijo planiramo v nadaljnjih letih.

o

SPVCP Občine Razkrižje bo sodeloval tudi pri podaji ocene o prioritetnih javnih poteh za obnovo
vozišča, ter mnenja k ureditvam regionalnih cest.

o

SPVCP se bo še dalje zavzemal za postavitev modrih odsevnikov na mestih ob regionalni cesti,
kjer se zaznava večje število prehajanj divjadi, ter sodeloval z vzdrževalcem na občinskih javnih
poteh, ter predvsem z državnim vzdrževalcem cest, skrbel za pravočasno košnjo trave (v povezati
z boljšo preglednostjo in pravočasno zaznavo prehajanja divjadi čez vozišče, še posebej izven
naselja, kjer so hitrosti vozil večje.

o

Občina Razkrižje je manjša občina brez izrazitega javnega prevoza, zato so možnosti v
sodelovanju v akciji Evropskega tedna mobilnosti le v osveščanju občanov za uporabo koles ali
peš hoje v službo in opravkih, bomo pa še naprej dajali pobude in podporo osnovni šoli
izobraževanju učencev vzgoje o cestnem prometu.

o

Občina in SPVCP bo še dalje skrbela za povečanje prometne varnosti, tudi s spodbujanjem (s
pomočjo zavarovalnic in AVP) nabave novih in inovativnih preventivnih materialov za šolske
otroke, ki jih bodo radi nosili oz. imeli nameščene na šolskih torbah, saj se je iz prakse izkazalo,
da klasičnih odsevnih telovnikov šolarji ne nosijo radi, čeprav jih je v šolskem letu 2018/2019
občina namensko nabavila kar nekaj, ter za uporabo na šolski poti namenila tudi odsevne
telovnike, prejete s strani AVP. Prav tako bomo spodbujali prakso, da starši otrokom ob nakupu
novih vrhnjih oblačil kupijo le-te svetlejše barve in z odsevnimi oznakami na njih.

Nataša Slavič, sekretar SPV
Izidor NOVAK
Predsednik SPV Občine Razkrižje
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