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 LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2016 
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE RAZKRIŽJE 
 

 

PRVI ŠOLSKI DAN. 1.9.2016 
 

     



6.10. 2016 Vrtec Razkrižje z dedki in babicami pohod na Gibino (cca 1,2 km).  
Redarka Medobčinskega inšpektorata ob vračanju pospremila na kritičnih mestih in razdelila promocijski 
material preventivne akcije Pešec. Osveščanje tudi drugih občanov 

   
 

6. 10. 2016  organizirana akcija » BODI VIDEN »,  
Javna agencija RS za varnost prometa je zagotovila odsevne trakove, 
Izvajalec SPV Občine Razkrižje  v sodelovanju s Policijsko postajo Ljutomer  

    
 



26. 10. 2016, Posvet predstavnikov svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v organizaciji 
Javne agencije RS za varnost prometa, predstavitev primerov dobrih praks Občine Razkrižje  z 
naslovom Proaktiven pristop manjše lokalne skupnosti pri skrbi za boljšo prometno varnost na 
Posveta se je udeležilo več kot 140 udeležencev iz 120-ih slovenskih občin in drugih gostov. Prispevek 
je objavljen na https://www.avp-rs.si/posvet-predstavnikov-obcinskih-spv-2016/,  
 

Izsek iz predstavitve                                                Foto: AVP 

              
 
 

29. 11. 2016 postavljeno prometno ogledalo v kraju Šprinc za izboljšano preglednost na občinski javni 
poti s pomočjo sponzorskih sredstev Zavarovalnice Triglav 

   
 
29. 11. 2016 postavljen prometni znak  40km/h za omejitev hitrosti v kraju Kopriva 

  
 

 



29. 11. 2016 postavljen prometni znak  40km/h za omejitev hitrosti v kraju Kopriva 

  
 

 
 
 
 

Občina  Razkrižje je na podlagi javnega poziva AVP 2016  v uporabo prejela: 
 

Število triopan znakov: 1 
Število kolesarskih čelad: 6 
Število odsevnih brezrokavnikov: 12 

 
 



LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2017 
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE RAZKRIŽJE 
 

 
 
 

Februar 2017 S strani AVP prejeta večja količina kresničk in odsevnih trakov.  

       
 

Torek, 11. 4. 2017, sestanki s predstavniki DRI in policije glede ureditve prometne varnosti  

  



ponedeljek 24. 4. 2017  SPV in Vrtec Razkrižje skupaj s 1. razredom Osnovne šole Janeza Kuharja 
Razkrižje organiziral preventivni in medgeneracijski dogodek na temo Pešci z dedki in babicami na 
temo  Pešec,  
Prisotna tudi dva policista (vodja policijskega okoliša), ki sta otrokom predstavila svoj poklic, razkazala 
opremo v policijskem kombiju ter jih skozi krajši sprehod po občini tudi v praksi poučila o pravilni in varni 
hoji po cesti.   

      



četrtek, 24. avgust 2017, udeležba Občine Razkrižje na posvetu Javne agencije za varnost prometa 
v Ljubljani glede Varnih šolskih poti in prevzem materiala, pridobljenega na Javnem pozivu lokalnim 
skupnostim za leto 2017 (kolesarske čelade, odsevni telovniki, triopani) 

    n         
 

Prvi šolski dan 1.9.2017 

 



V ponedeljek, 11. decembra 2017 Prometni dan, organiziran v sodelovanju občine in Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Razkrižje ter Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, 
ob podpori in spodbudi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Policijske postaje 
Ljutomer ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 

Vsi otroci so prejeli po en odsevnik 

  

  



Občina  RAZKRIŽJE je na podlagi javnega poziva AVP v letu 2017 v 
uporabo prejela: 
 

Število triopan znakov:  4 (poziv) + 1  
Število kolesarskih čelad: 12 
Število odsevnih brezrokavnikov: 24 

 



LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2018 
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE RAZKRIŽJE 
 

 

 
 

16. JANUAR 2018,  REGIJSKI POSVET SVETOV ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 
CESTNEM PROMETU V MURSKI SOBOTI.   
Občina Razkrižje predstavitev primerov dobre prakse sodelovanja in iskanja priložnosti z deležniki 
prometne varnosti. 

 
 



PRIKAZOVALNIK HITROSTI SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST - »VI VOZITE « 2018 -1. DEL, 
JANUAR-JUNIJ 2018 
Razpis Javne agencije RS za varnost prometa, »S prikazovalniki hitrosti skupaj za večjo varnost VI 
VOZITE« prikazovalnik hitrosti v 6 mesečnem brezplačnem najemu v smeri iz Srednje Bistrice 
                

   



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                                                                              
za varno pot v šolo v prvem tednu novega šolskega leta, skrbelo več prostovoljk in prostovoljcev, 
predstavnik policije in medobčinskega inšpektorata in redarstva. .  

     
 

       
 

     



Odsevne kape za prostovoljce je donirala Zavarovalnica Triglav. 15 odsevnih brezrokavnikov 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.  

         
 
 
 
FEBRUAR IN OKTOBER 2018,   PREVENTIVNA AKCIJA PEŠEC NA RAZKRIŽJU 

     



14. 11. 2018   PREDAJA SPRETNOSTNEGA POLIGONA UČENCEM OSNOVNE ŠOLE 
JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE          

Občina je spretnostni kolesarski poligon prejela 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. 

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

    
 

     



 

1. Občina _RAZKRIŽJE_ je dne, 23.10.2018 je na podlagi javnega 
poziva AVP v uporabo prejela: 
 

Število triopan znakov: 
(4) štiri »Usposabljanje 
kolesarjev)  

Število kolesarskih čelad:  

Število odsevnih brezrokavnikov:  

Spretnostni poligon (stanje): 1 

Število alkotesterjev (uporaba in 
stanje): 

150, stanje nič (0) 

Presoja prometne varnosti  1 
 
 
 
 
 
 



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

SEPTEMBER 2019, PRIČETEK ŠOLSKEGA LETA 2019/2020                                                                              
za varno pot v šolo v prvem tednu novega šolskega leta, skrbelo več prostovoljk in prostovoljcev, 
predstavnik policije ter medobčinskega inšpektorata in redarstva.  
 
Tokratni pričetek šolskega leta so zaznamovali rumeni baloni s sporočilom »Varno v šolo«. Na prošnjo 
občine so simbolične rumene balone s strani AVP prejeli zraven prvošolčkov še ostali učenci in 
predšolski otroci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje. 

     
 

    



EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI,  dan brez avtomobila -petek 20.9.2019 

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti so potekale aktivnosti na šoli, ki je sodelovala v projektu na poziv 

Ministrstva za infrastrukturo in na občinski ravni. Učenci OŠ, predšolski otroci, zaposleni na OŠ in 

občini, so se k akciji pridružili na način, da so avtomobile pustili nekaj sto metrov pred šolo in zadnji del 

poti v službo in šolo – opravili peš. Bila je zanimiva in pozitivna izkušnja.  

Ravno na zadnji dan Evropskega tedna brez avtomobila, v petek, 20.9.2019 je bil nameščen prvi lastni 

prikazovalnik Občine Razkrižje  in sicer na Veščici, ob vpadnici v naselje iz območja Ljutomer. 

 



 
3.10. 2019 PREDAJA LASTNEGA PRIKAZOVALNIKA HITROSTI SVOJEMU NAMENU 
V Občini Razkrižje je potekala terenska preventivna akcija za večjo varnost pešcev in uradna 

predaja prvega občinskega prikazovalnika hitrosti, svojemu namenu 

V sklopu preventivne terenske akcije, je bil uradno predan svojemu namenu prvi občinski prikazovalnik 

hitrosti, z namenom umirjanja prometa in večjo varnost vseh udeležencev v prometu.  

     
 

    



ČETRTEK, 28. 11. 2019,  REGIJSKI POSVET SVETOV ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 

CESTNEM PROMETU NA RAZKRIŽJU.  

Predstavitev primera delovanja na prometnem področju Občine in SPV Razkrižje 

   
 
 
POSTAVITEV CESTNIH OGLEDAL NA OBČINSKI JAVNI POTI V ŠPRINCU 
Zaradi ožjih in z mnogimi ovinki na javni poti po Šprincu, je občina za večjo prometno varnost vseh 
udeležencev v prometu postavila 3 cestna ogledala. 

  
 



DECEMBER 2019, PREDAJA PREVENTIVNIH ODSEVNIH MATERIALOV ZA VEČJO 
VARNOST UČENCEV NA ŠOLSKI POTI 
Občina je združila sodelovanje projekta s področja zdravja in prometno varnost ter za namen več 
gibanja nabavila za šolarje 9 pelerin, 10 velikih in 25 zložljivih rumenih dežnikov.  
 

   
 
ISKANJE REŠITVE ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI NA GIBINI, ODCEP ZA 
NOVO NASELJE  
Iskanje  rešitve za izboljšanje prometnega stanja. Občina se je prijavila  na razpis podjetja Sipronike v 
akciji »Skupaj umirjamo promet 2020«, kjer Zavarovalnica Triglav sofinancira nakup prikazovalnika 
hitrosti 
 

   



4.12.2019 JUMICAR NA OŠ RAZKRIŽJE 
Občina Razkrižje je bila uspešna na Javnem razpisu Javne agencije RS za varnost prometa in dobila 
odobren predstavitveni prometni program JUMICAR, ki na praktičen in zelo zanimiv način predstavi 
konkretne prometne situacije. Program je zanimiv še posebej za to, ker so se učenci 4. decembra 2019, 
praktično preizkusili kot vozniki majhnih avtomobilov, ob upoštevanju prometne signalizacije. Bilo je 
res poučno in nadvse zanimivo. 
 

     

  



 

Občina _RAZKRIŽJE_ je v LETU 2019 je na podlagi javnega poziva AVP 
v uporabo prejela: 
 

Število triopan znakov:   

Število kolesarskih čelad:  

Število odsevnih brezrokavnikov:  

Spretnostni poligon (stanje):  

Število alkotesterjev (uporaba in 
stanje): 

150, stanje nič (0) 

Presoja prometne varnosti  1 

Jumicar  1 
 

SKUPNA VREDNOST PREJETIH SREDSTEV IZ JAVNE AGENCIJE RS ZA VARNOST PROMETA OD 
2016- 2019

OKROG 6.000 EUR



2.3.2020  NAMESTITEV PRIKAZOVALNIKA HITROSTI NA GIBINI- PRIJAVA NA RAZPIS 
SIPRNIKE, 60 % FINANCIRANJE ZAVAROVALNICE TRIGLAV 

  
 
Šola je imela pohode nižjih razredov do novega postavljenega prikazovalnika hitrosti na Gibini, da so 
se seznanili z namenom le-tega. Aktivnost je bila javno objavljena na spletni strani občine, promovira 
pa umiranje prometa na šolski poti in pešačenje http://www.razkrizje.si/skupaj-umirjamo-promet-2020/ 



Občina je po epidemiji COVID-19 ob povratku učencev v OŠ pripravila slovesno predajo odsevnih 
nahrbtnikov, ki jih je nabavila za vse učence šole, z namenom, da bodo na cesti bolj varni, saj ob koncu 
šolskega leta, zaradi posledic in ukrepov epidemije, nihče ni v šolo prihajal s šolskim prevozom. Prav 
tako pa so učenci, ki so do konca šolskega leta prihajali v šolo na trajnostno mobilni način, prejeli pisala 
in zapestnice, ki jih je zagotovila Javna agencija RS za varnost v prometu. Župan je ob tej priložnosti 
šoli podaril sklep v višini 2.000 EUR, ki ga je občina prerazporedila iz postavke šolski prevozi za potrebe 
šole.  
 

   

PREDAJA ODSEVNIH NAHRBTNIKOV UČENCEM OŠ RAZKRIŽJE



V tednu mobilnosti 16-22.9.2020 bi glede na možnosti izvedli aktivnost, kolesarjenje« nedeljsko 

druženje na kolesu«,stojnico s promocijo trajnostne mobilnosti in promocijo javnega potniškega 

prometa,izvedba nagradne igre., otroci bodo vadili varno vožnjo na kolesu s  kolesarskim poligonom, 

dan odprtih vrat oz. predstavitev dejavnosti občana izposoje koles in organizacije kolesarskih izletov, 

akcija- peš v šolo in v službo, zaporo ene javne poti za en dan 

 PRIPRAVE OBČINE IN DRUGIH PRISTOJNIH DELEŽNIKOV NA NOVO ŠOLSKO LETO;



- Vsem otrokom v šoli in vrtcu smo naročili utripajoče kresničke rdeče barve -  okrogle in v 
obliki srčkov, da bodo vozniki še bolj pozorni nanje 

- Prav tako smo vsem naročili še odsevne obeske za oblačila, torbe ,kolesa..  
- Z ravnateljico smo v dogovoru, da se čim prej uredi pokrita kolesarnica za učence oš, pri 

čemer bo občina finančno pomagala. 
- V naslednjih dneh bomo namestil še nekatero dodatno prometno signalizacijo na občinskih 

javnih poteh za omejitev hitrosti na 40 km/h. 
 

       



Občina je bila uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in dobila za izvajanje aktivnosti v 
Evropskem tednu mobilnosti  ( 16.9.2020- 22.9.2020) 2.000 EUR, kjer imamo namen sodelovati s šolo 
in gospodarstvom ter nabaviti npr. stojala za letake, 1 kolo,  ter materiale kot so dežniki, nahrbtniki, 
torbe, kolesarske luči in čelade ter drugo za nagrade tistim, ki v občini po  opravkih ali v trgovine, 
lokale, šolo  hodijo peš ali s kolesi.   
 
Za aktivnosti ob Evropskem tednu mobilnosti smo od Zavarovalnice Triglav pridobili tudi nekaj pisal. 
 
Šola je junija letos pripravila nov Načrt šolskih poti, ki smo ga skupaj z dopisom opisanih problematik 
poslali v predogled pristojni inštituciji na državni ravni z namenom izboljšanja prometne varnosti na 
državnih cestah, npr. območje prečkanja ceste na Gibini-novo naselje, Šafarskem-Ulica muzejev ter 
na Veščici pri brvi in podobno.  
 
V naslednjih dneh pa bomo novelirali še digitalni načrt šolskih poti.  
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VABLJENI K SPREMLJANJU  FACEBOOK STRANI EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI  OBČINA RAZKRIŽJE



SREDA 16. 9. – SOBOTA, 19. 9. 2020, vsak dan od 8. - 18. ure DNEVI ODPRTIH VRAT - na temo spodbujanja 

KOLESARJENJA, za opravke ali izlete. 

PETEK, 18. 9. 2020, » DAN BREZ AVTOMOBILA « na ta dan bodo občani, zaposleni v gospodarskih in javnih

službah v občini, učenci in učenke ter otroci iz vrtca še posebej vabljeni, da po opravkih, v službo, šolo in vrtec

pridejo na trajnostni način; peš, s kolesom ali javnim prevozom, vendar prvotno ob skrbi za prometno varnost

sebe in drugih udeležencev.

o Na ta dan bo zaradi promocije Evropskega tedna mobilnosti in »Dneva brez avtomobila« za motorni

promet zaprta javna pot, ki vodi do Ivanovega izvira oz. Centra Zavirje Razkrižje.

o Učenke in učenci višjih razredov Osnovne šole Janeza Kuharja bodo na igrišču pred šolo lahko

spretnost vožnje s kolesom preizkušali na kolesarskem poligonu.

PROMOCIJA VARNE IN UDOBNE VOŽNJE Z JAVNIM PREVOZOM. Spodbujali bomo javni potniški promet s promocijo

voznih redov linij, ki vozijo iz Razkrižja in nazaj, na spletni strani občine, družbenih omrežjih v lokalih, trgovinah in javnih

institucijah. Iz Avtobusnega prometa Murska Sobota bodo z avtobusom za podrobnejšo predstavitev obiskali občino in

šolo.
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- Spodbujamo občane, da opravijo čim več opravkov peš ali s kolesom, se po možnosti peš ali s kolesom

odpravijo tudi v službo,..

- Do sredine oktobra bo potekalo nagrajevanje občanov za poti do ustanov, na katere se bodo podali na

trajno mobilni način. Na različnih lokacijah bodo prejeli kupončke za zbiranje podpisov in s tem pridobili

možnost prejema simbolnih in predvsem praktičnih nagrad ter sodelovali v nagradnem žrebanju za

praktične nagrade.

- Razdeljevali bomo anketne vprašalnike, kjer želimo izvedeti, kakšne so potovalne navade občanov po

občini in bližnjih krajih. Veseli bomo tudi kakšnih predlogov za izboljšanje stanja prometne varnosti, za

varnejše kolesarjenje in pešačenje ter potrebe po javnem prevozu. V sodelovanju z Zavarovalnico Triglav

bodo anketiranci ob izpolnitvi ankete prejeli tudi kemični svinčnik.
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