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LETNO POROČILO DELA ZA LETO 2020 

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 2020 so bile izvedene promocije za akcije: 
- Hitrost, 
- Kolesar, 
- Varnostni pas 
- Prvi šolski dan- Prvi koraki v svetu prometa, 
- Pešec –Bodi preViden 
- Alkohol ubija 
- Mobilni telefon 
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Z OBDELOVALCI KMETIJSKIH POVRŠIN DO VARNE UPORABE CEST  
V Občini Razkrižje smo v letu 2020 ob tehničnih pregledih traktorjev na terenu, s pomočjo dveh, za to 

pristojnih lokalnih organizacij, že drugo leto 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. Opravljene so bile razdelitve brošur, 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... 

   

 
 
PREDAJA PRIKAZOVALNIKA HITROSTI SVOJEMU NAMENU Občina Razkrižje je bila 
uspešna na razpisu podjetja Sipronika d.o.o. https://www.sipronika.si/  in prejela s strani 

Zavarovalnice Triglav d.d. https://www.triglav.eu/sl/ sofinanciranje pametnih prikazovalnikov 
hitrosti v prometu ”Vi vozite” MHP50 skupaj z dostopom do portala www.vi-vozite.si (sistem 3-PTC) v 
višini do 60 odstotkov vrednosti sistema. 
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 vpliva na tri 
kategorije deležnikov v prometu: voznike, odgovorne za promet in pešce (učence) z namenom 
trajnostnega umirjanja prometa. 
 

Mini računalnik z monitorjem za prikaz statističnih prometnih podatkov, je nameščen tudi v avli 
Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje. 
 

V Zavarovalnici Triglav se z raznovrstnimi aktivnostmi že vrsto let trudijo izboljšati črno statistiko na 
naših cestah. Skupaj s slovenskimi občinami in podjetjem Sipronika so v ta namen v zadnjih štirih letih 
postavili že več kot 60 prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«. 
 

Spomladi 2020 je s prikazovalnikom bil opremljen tudi nevaren odsek na državni cesti v naselju 
Gibina v Občini Razkrižje, ki predstavlja šolsko pot do bližnje osnovne šole (OŠ Janeza Kuharja 
Razkrižje) in tamkajšnjega vrtca, ki jo otroci prečkajo na nepreglednem ovinku.  

https://www.sipronika.si/
https://www.triglav.eu/sl/
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Mlajši učenci so prikazovalnik hitrosti svojemu namenu predali spomladi, ko so to dopuščale 
epidemiološke razmere, prispevek o tem je bil objavljen na lokalni ravni. 
http://www.razkrizje.si/skupaj-umirjamo-promet-2020/ 

Učenci Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, od 6. do 9. razreda, so se s funkcijo prikazovalnika in 

pomenom podatkov iz prikazovalnika zelo podrobno seznanili na Tehniškem dnevu, ki je na šoli 

potekal v petek, 9.10.2020 http://www.os-razkrizje.si/sola/aktualno/dogodki/tehniski-dan-varnost-v-

prometu 

   
 

 
 

 
MAJ 2020, VRAČILO OTROK V ŠOLO PO SPOMLADANSKI EPIDEMIJI  
SEPTEMBER 2020, PRIČETEK ŠOLSKEGA LETA 2020/2021 
SPREMSTVO PROSTOVOLJCEV, NABAVA TRIOPANOV  »ŠOLSKA POT«, 
Tako ob povratku učencev v šolo konec maja 2020, po epidemiji, kot ob začetku novega šolskega leta 
2020/2021, so otroke na cesti spremljali prostovoljci iz Občine Razkrižje, nekateri hkrat člani AMD 
Ljutomer.                                                           

      

   
 

 

http://www.razkrizje.si/skupaj-umirjamo-promet-2020/
http://www.os-razkrizje.si/sola/aktualno/dogodki/tehniski-dan-varnost-v-prometu
http://www.os-razkrizje.si/sola/aktualno/dogodki/tehniski-dan-varnost-v-prometu
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JUNIJ 2020, NABAVA ORANŽNIH ODSEVNIH NAHRBNIKOV  Oranžni odsevni nahrbniki so 

bili nabavljeni za vse učence Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje ob povratku učencev v šolo po 

epidemiji v prvem valu, junija 2020. Ker zaradi strogih ukrepov ni bilo organiziranega šolskega 

prevoza, so učenci v šolo prihajali peš ali s kolesi, nekatere so vozili starši.  Za učence, ki so hodili v 

šolo na trajnostni način, smo na podlagi vzora Javne agencije RS za varnost prometa, naročili 

oranžne-v prometu bolj vidne nahrbnike z odsevnikom. Učenci v šolo načeloma niso nosili knjig, s 

sabo v šolo so imeli le stekleničke z vodo, zato je bil tovrsten nahrbnik dovolj.  Ob tem smo šoli 

predali tudi kemične svinčnike in zapestnice, ki jih je zagotovila Javna agencija RS za varnost 

prometa, za najbolj trajnostno mobilno aktivne učence.  

     

 

JULIJ 2020, UREDITEV KOLESARNICE PRI ŠOLI. 

Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje je donacijsko prejela 30 betonskih stojal za kolesa, skupaj z 

občino je bila urejena podlaga za stojala, prizadevamo pa si še za ureditev pokritje kolesarnice. Ob 

spodbujanju kolesarjenja, se ugotavlja potreba po pokriti kolesarnici pri šoli, ki bo tudi spodbudila in 

olajšala prihajanje v šolo s kolesom. Občina in šola iščeta vire financiranja na različnih razpisih 

(Zavarovalnica Triglav, Fundacija za Šport, donacije… )  
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DELOVNI SESTANKI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
OBČINE RAZKRIŽJE 
Člani sveta za preventivo in vzgojo so se glede na možnosti sestajali fizično ali korespondenčno ter 
razpravljali ter  se seznanjali glede aktualnih tem, predvsem glede šolskih prevozov, stanja šolskih 
poti, terenskih ogledov stanja in reševanja problematike občanov. 

 
 
 

AVGUST 2020, OSVEŽITEV TALNIH OZNAČB NA ŠOLSKI POTI IN HITROSTNIH 
OVIRAH na Gmajni (Razkrižje-Veščica) 

       
 

 

 
 AVGUST 2020, SNEMANJE TRAVNIH BANKIN NA OBČINSKIH JAVNIH POTEH 
(Veščica-Šprinc, 724904)                                                             
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

Povzetek aktivnosti Evropski teden mobilnosti 2020 v Občini Razkrižje 
 

 
  

Občina Razkrižje se je pridružila projektu Evropski teden mobilnosti 2020, s tokratnim 

sloganom »Izberi čistejši način prevoza« v sklopu katerega je izvedla več različnih projektnih 

aktivnosti v času od junija do konca oktobra 2020. 

Občina je bila uspešna na "Javnem razpisu za sofinanciranje priprav in izvedbe aktivnosti 

Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020", ki ga je razpisalo Ministrstvo za infrastrukturo RS, 

Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko ter prejela sofinanciranje v celoti 

zastavljenega programa v  višini 2.000 EUR brez  DDV, kar v projektu krije občina.  

Vse aktivnosti so se izvajale in bile financirane v okviru projekta LIFE17 IPC/SI/000007- LIFE IP 

CARE4CLIMATE, katerega delno financira Evropska unija iz programa LIFE, Sklad za podnebne 

spremembe (Ministrstvo za okolje in prostor) ter Ministrstvo za infrastrukturo. 

Namen sodelovanja občine v projektu je bil ozaveščanje in motiviranje občanov za več pešačenja, 
kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa. 

K sodelovanju pri izvajanju projekta, s poudarkom na vključevanju lokalnega gospodarstva v 
promocijo trajnostne mobilnosti,  smo spodbudili tiste subjekte v občini, h katerim stranke lahko pridejo 
za izvedbo storitev in opravkih, peš ali s kolesom, kar se je v času izvajanja projekta beležilo in zbiralo 
na priložnostnem kupončku, s čimer so si  posamezniki lahko prislužili simbolno nagrado ter 
sodelovanje v nagradnem žrebanju za praktične izdelke.  

Sodelujoči subjekti v občini so bili; dve lokalni trgovini z živili, ena kmetijska trgovina, pogodbena 
pošta, gostinski lokali s hrano in pijačo, frizerski salon, občina, knjižnica, zasebna lekarna, zasebna 
ambulanta družinske medicine in občan, ki izvaja storitve kolesarskih izletov in izposoje koles.  
Pomemben partner v promociji trajnostne mobilnosti je bila tudi Osnovna šola Janeza Kuharja 
Razkrižje in Vrtec pri osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje. 

Zaradi manjše površine občine, javni promet po sami občini ni toliko aktualen, se pa ga je spodbujalo 

za dostop do drugih, bolj oddaljenih krajev. V sklopu projekta smo po različnih načinih in lokacijah  

promovirali objavo voznih redov javnega avtobusnega potniškega prometa s povezavo iz in v občino 

Razkrižje, ter pri občanih tudi iskali predloge za dodatne avtobusne linije, ki bi jih potrebovali za svoje 

obveznosti, v nekoliko bolj oddaljenih krajih.   

Promocijo trajnostne mobilnosti smo izvajali s ciljno skupino od najmlajših do najstarejših, da bi čim 
več opravkov,  prihode v vrtec, šolo, v službo ali podobno opravili peš ali s kolesom. K trajnostno 
mobilnemu ogledu občine smo spodbujali tudi obiskovalce, ki so turistično informacijsko pisarno 
obiskovali osebno, ali so bili ob koriščenju turističnih bonov nastanjeni v občini pri turističnih 
ponudnikih, saj si je občino na 10 km2, kjer imamo vse od murske »ravnice« do prleških 
»goric«, možno in tudi najlepše ogledati peš ali s kolesom. 

http://www.razkrizje.si/wp-content/uploads/2020/09/1598347289410_ETM-2020.png.png
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V slopu Evropskega tedna mobilnosti je bil zastavljen in izveden naslednji program: 

1. Kolesarjenje, v smislu promoviranja izkoriščanja prostega časa na kolesu in v naravi.  

- v nedeljo, 21. junija 2020, je potekala prva aktivnost, ki smo jo izvedli v okviru projekta Evropski 

teden mobilnosti 2020, ko smo v sodelovanju z Ambulanto Razkrižje organizirali kolesarjenje. 

Izpeljali smo ga, kljub deževnemu dnevu. Kolesarili smo v smeri Srednje Bistrice, skozi Gornjo 

Bistrico do Melincev, kjer smo imeli postanek za okrepčilo. S tamkajšnjim brodom, smo se 

zapeljali čez Muro na prleško stran na Krapje  ter skozi Cven in Moto nazaj na Razkrižje. 

 

KOLESARJENJE JUNIJ, 21.6.2020 

   

KOLESARJENJE 13.9.2020 

- V nedeljo, 13.9.2020 je Občina Razkrižje v sodelovanju z Ambulanto Razkrižje ter Paulom 

Wadkinom  (Simply Cycling Slovenia) v organizirala že drugi  "Nedeljski izlet s kolesom".  S tem 

dogodkom smo želeli promovirati preživljanja prostega časa, tudi nedeljskih izletov po bližnji 

okolici in naravi s kolesom, ker je koristno in zabavno, naj bo pa vedno tudi varno.  

   

 

2. Dnevi odprtih vrat občana Paula Wadkina (Simply Cycling Slovenia), ki so potekali od 16. 9. - 

19. 9. 2020, med 8. in 18. uro na Razkrižju 30 (Slomškov mlin) v sklopu izvajanja aktivnosti 

Evropskega tedna mobilnosti v Občini Razkrižje za promocijo možnosti izposoje koles za potrebe 

opravkov ali izlete po okolici, zainteresirani pa so se lahko informirali tudi glede izvedbe vodenih 

kolesarskih izletov, zaenkrat predvsem po Pomurju oz. Sloveniji. 
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3. Občina Razkrižje je v aktivnostih Evropskega tedna mobilnosti sodelovala s stojnicami in 

predstavitvijo projektnih aktivnosti – Trajnostno mobilnega Razkriškega kota (Program ETM 

2020, anketni vprašalniki, vozni redi APMS,  nagradni kupončki,…) : 

- v torek, 15. 9. 2020 na 1. skupnem roditeljskem sestanku, ki ga je Osnovna šola Janeza Kuharja 

Razkrižje organizirala v Domu kulture Razkrižje. Gost sestanka je bil tudi izvajalec digitalnega 

načrta šolskih poti, ki je predstavil posodobljen načrt, saj je prvotno ob izvajanju trajnostne 

mobilnosti zelo pomembna prometna varnost učencev in drugih udeležencev v prometu. Župan 

Občine Razkrižje je ravnateljici ob tej priložnosti predal za vse učence osnovne šole in 

otroke v vrtcu utripajoče kresničke in odsevne obeske, namenjene za čim večjo varnost 

otrok v prometu, v novem šolskem letu.    

Promocija ETM na roditeljskem sestanku Osnovne  šole Janeza Kuharja Razkrižje, 15.9.2020 

    

UTRIPAJOČE KRESNIČKE IN OBESKI 

Ob začeku šolskega leta je občina vsem učencem in otrokom iz vrtca nabavila utripajoče kresničke ter 

odsevne obeske, ki se lahko namestijo na torbo, jakno, kolo…  Župan je navedeno predal ravnateljici 

ob priložnsoti roditeljskega sestanka.  

      
  

- Nabavljenih  je bilo tudi nekaj novih triopanov šolska pot, ki so nameščeni ob šolskih poteh.  

- Ob povratku v šolo po epidemiji, junija lanskega šolskega leta ter ob pričetku letošnjega šolskega 

leta, so otroke na poti v šolo, ki so šli peš ali s kolesom, spremljali naši občani prostovoljci, člani  

AMD Ljutomer. 

- V sklopu projekta Evropski teden Mobilnosti pa je Občina Razkrižje že konec lanskega šolskega 

leta (povratek v šolo po epidemiji) vsem učencem Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje 

nabavila odsevne oranžne nahrbtnike za večjo vidnost v prometu in bolj varno izvajanje 

trajnostne mobilnosti.  

 

- Ob tej priložnosti je občina pripravila še povzetek s področja preventivnih aktivnostih prometne 

varnosti od leta 2016 do 2019, pri čemer je aktivno sodelovala z Javno agencijo RS za varnost 

prometa. 

- v torek, 29. 9. 2020 na delavnici ob predstavitvi projekta občine "MOST", ki sovpadata s promocijo 

gibanja in ureditvijo okolice z naravnimi materiali ter istega dne na 11. redni seji Občinskega sveta 

Občine Razkrižje. 

- V sredo 14. 10. 2020 ob razdeljevanje paketov pomoči Rdečega križa.  
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4. Spodbujanje javnega potniškega prometa s promocijo voznih redov avtobusov,  ki vozijo iz 

Razkrižja in nazaj, prav tako pa smo zbirali pobude po dodatnih javnih avtobusnih linijah. Na temo 

javnega prevoza se nanašajo tudi anketni vprašalniki, tako občine kot tudi Avtobusnega prometa 

MS d.d., ki so jih občani lahko prejeli in izpolnili  na različnih lokacijah po občini.  Občinski 

vprašalnik  je bilo možno izpolniti tudi v elektronski obliki. 

- V četrtek, 24. 9. 2020 je za predmetne razrede Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje bila 

izvedena promocija vožnje z javnim prevozom, ko so iz Avtobusnega prometa Murska Sobota d. 

d., ki na območju Pomurja opravljajo javno službo javnega linijskega prevoza potnikov, z 

avtobusom obiskali šolo.  

PROMOCIJA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA  

APMS Z AVTOBUSOM, na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje, 24.9.2020 

                         

Promocija voznih redov na namiznih/stenskih stojalih, preko spletne strani, FB 
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5. Spodbujali smo občane, da čim več opravkov  opravijo peš ali s kolesom, na tak način so bili 

vabljeni tudi na modernizirano Lokalno EKO zdravo tržnico  na Šafarskem. 

 

6. Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje in Vrtec pri OŠ Razkrižje, ki sta prav tako bila  

vključena v projekt spodbujanja trajnostne mobilnosti pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo, sta 

se simbolno s svojimi aktivnostmi in s pomočjo kokoške Rozi ter Belega zajčka pridružila 

promoviranju pomena Evropskega tedna mobilnosti in pripravili poročilo, ki je dostopno naslednji 

povezavi; http://www.razkrizje.si/prometna-varnost/  

Za izvajanje aktivnosti je bilo za učence nabavljenih 20 rumenih dežnikov, za vrtec pa 30 rumenih 
nahrbnikov. 
 

- V tednu otorka od 5. - 10. oktobra sta Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje in Vrtec pri osnovni 

šoli imeli za otroke organizirane gledališke predstave prometne vsebine in naslovom  "Tri kepice 

prometa". Pri izvajanju trajnostne mobilnosti je zelo pomembna ozaveščenost o prometni varnosti 

pešcev in kolesarjev, še posebej s prilagojenimi vsebinami za najmlajše. 

 

AKTIVNOSTI OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE  GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI IN 

VRTCA PRI OSNOVNI ŠOLI JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE– BELI ZAJČEK 

(Povezava projekta z MZI)  

Sodelovanje OŠ 

     

TEHNIŠKI DAN na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje tema VARNOST V PROMETU 

http://www.os-razkrizje.si/sola/aktualno/dogodki/tehniski-dan-varnost-v-prometu 

       

Sodelovanje v  vrtcu, poročilo je objavljeno na spletni strani občine Razkrižje, www.razkrizje.si 

 

 

 

http://www.razkrizje.si/prometna-varnost/
http://www.os-razkrizje.si/sola/aktualno/dogodki/tehniski-dan-varnost-v-prometu
http://www.razkrizje.si/
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Osnovna šola je v sklopu gledališkega abonmaja za učence v Domu kulture Razkrižje organizirala 
gledališko igro z naslovom »Tri kepice prometa«  

         

 

RUMENI NAHRBNIKI  30 kom – ČEBELICE (simbol trajnostne naravnanosti) ,  za otroke v vrtcu, ki so 

sodelovali v aktivnostih povezanih z Evropskim tednom mobilnosti in pešačenjem v vrtec.  Nahrbtniki 

so bili predani ravnateljici. Prejeli so še nekaj dodatnih zelenih vrečk-nahrbnikov, ker je v vtrcu 42 

otrok, prav tako so vrečke -nahrbnik prejeli še učitelji in vgojiteljii, ki so v aktivnosih sodelovali.  

    

   

RUMENI DEŽNIKI- ZLOŽLJIVI – 20 KOM, šolski otroci bodo z rumenimi dežniki ob deževnem in 

sneženem vremenu  v prometu, na šolski poti bolj vidni ob izvajanju trajnostne mobilnosti. Dežniki so 

bili predani ravnateljci. 
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7. Osrednje aktivnosti ETM od 16. 9. 2020 - 22. 9. 2020, ko je potekalo glavno obeleževanje 

Evropskega tedna mobilnosti in v tem času tudi projektne aktivnosti Občine Razkrižje, Osnovne 

šole Janeza Kuharja Razkrižje ter domačina, ki se ukvarja z izposojo koles in kolesarske opreme, 

je zraven dnevov odprtih vrat občana Paula Wadkina -  Simply Cycling Slovenija bil; 

 

- v petek, 18. 9. 2020  bil tudi  "Dan brez avtomobila", ko je bila za en dan, za motorni promet 

zaprta javna pot do Centra Zavirje Razkrižje. Učitelji in učenci so prišli v šolo na trajnostni način, 

učenci višjih razredov osnovne šole pa so preizkušali svoje spretnosti na kolesarskem poligonu na 

igrišču pred šolo. 

- Občina ima v planu trajnejšo in celovitejšo ureditev ter opremljanje šolskih poti na občinskih javnih 

poteh po vseh vaseh v občini, z umirjanjem prometa in drugimi infrastrukturnimi ukrepi za večjo 

prometno varnost.   

DAN BREZ AVTOMOBILA:  18.9.2020 

(zaprta javna pot za motorna vozila za en dan) 

   

Policijska konjenica- nadzor nad državno mejo,       nabava triopanov opozorilo otroci na cesti 

trajnostno mobilno 

  

Zaposleni na občini so pustili vozila na parkirišču  

in šli do službe 800 metrov peš 

 Spretnostna vožnja na Osnovni šoli Janeza Kuharja 

 Razkrižje na kolesarskem poligonu 
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Predstavitev projekta MOST 29.9.2020       , Razdeljevanje paketov rdečega križa, 14.10.2020 

          

Občanom na Razkrižju, kjer še ni urejenih pločnikov in javne raszvetljave, smo v poštne nabiralnike 

predali anketni vprašalnik, dopis s promocijo projekta ETM, odsevni trak, kemični svinčnik ter vrečko-

nahrbnik z odsevnimi trakovi.  Na tej lokaciji je 27 hiš oz. gospodinjstev. 

    

 

8. Vse gospodarske subjekte gostinske dejavnosti, frizerski salon, zdravstvene in javne 

ustanove v občini smo opremili z namiznimi/stenskimi stojali za letake (skupno nabavljenih 

15), kjer smo tekom projektnih aktivnosti nameščali promocijske informacije, povezane s 

trajnostno mobilnostjo in prometno preventivo, tako, da so informacije stranke lahko hitro opazile. 

Z ozaveščanjem bomo nadaljevali tudi v prihodnje, kar bo trajnostna naloga. 

 

9. Do konca oktobra je potekalo beleženje aktivnosti za nagrajevanje občanov za opravke, na 

katere se podajo na trajnostno mobilni način.  Vse lokale, trgovine in javne ustanove v občini smo 

založili s programi ETM 2020 v Občini Razkrižje, anketnimi vprašalniki občine in Avtobusnega 

prometa Murska Sobota (z navedenimi voznimi redi iz občine v sosednje kraje) ter s kupončki, na 

katerih so lahko občani zbirali  podpise ob opravkih peš ali s kolesom, ali sodelovanju v drugih 

aktivnostih ter si pridobili katero od praktičnih simbolnih nagrad. Nabavljenih je bilo 200 

vrečk/nahrbtnikov z odsevnimi trakovi, ki bodo skrbeli za praktične in varne trajnostne opravke in 

aktivnosti občanov  še naprej,  bolj aktivnim se je bila dana možnost potegovati za zložljiv 

nakupovalni voziček na kolesih, ki bo občanom, ki hodijo peš, pomagal k lažjemu prenosu 

nakupov iz trgovine domov.  

 
Ob zaključku projekta, ki se uradno končuje zadnjega oktobra, so za nagradno žrebanje najbolj 
aktivnih občanov, sodelujoče v trajnostnih aktivnostih bile nabavljene še 4 kolesarske čelade, 5 
kompletov kolesarskih luči ter 5 stekleničk za vodo za na pot. 
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IZVEDBA DOGODKA IN NAGRADE  

ŽREBANJE NAGRAD  

   

   

ZLOŽLJIVI NAKUPOVALNI VOZIČKI NA KOLESIH - 20 KOM  (zložljive nakupovalne vozičke so prejeli 

sodelujoči v zbiranju podpisov za trajnostne opravke, za vsaj 10 aktivnosti).  Voziček se lahko zaradi 

večfunkcijskih lastnosti z zadrgo zloži slupaj in služi kot manjša torba. Zraven tega je glavna prednost  

praktično,da se lahko zloži na minimum a hkrati se ob napolnitvi vozička, lahko pelje. Ideja je nastala 

ob opazovanju občanov pri načinih prenašanja nakupov iz trgovin . 

         
 

 

KOMPLET SVETILK ZA KOLESA-  5 KOM  Za nagradno žrebanje sodelujočih v zbiranju podpisov za 

aktivnosti na kupončku, smo nabavili 5 kompletov luči za kolo- sprednjo in zadnjo. Luči so 

kvalitetnejše, se  pa načeloma lahko uporabijo tudi kot samostojno ob pešačenju, da je pešec v 

prometu bolj viden, sprednjo lahko tudi razsvetli površino, kjer še ni javne razsvetljave.  Ideja je prišla 

ob opazovanju občanov pri kolesarjenju v mraku,ker jih kar relativno veliko nima delujočih svetilk. 

Zanimanje je bilo zelo veliko, v nagradnem kupončku se je največ občanov odločilo kandidirati v 

žrebu prav za svetilke za kolo.  
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KOLESARSKE ČELADE -  4 KOM Za nagradno žrebanje sodelujočih v zbiranju podpisov za aktivnosti na 

kupončku, smo nabavili 4  kolesarske čelade.   Ideja je bila ob opazovanju občanov, da veliko 

kolesarjev ne uporablja čelad.  Za čelade je bil drugi največji interes v nagradnih kupončkih.  Občani 

so se čelad zelo razveselili.  

    

VREČKA – NAHRBNIK  Z ODSEVNIMI TRAKOVI    - 200 KOM  Ideja je bila nabaviti čim bolj praktično 

vrečko- nahrbnik za prenos različnih stvari, npr, iz trgovine, v prostem času,  ob tem, da je uporabnik 

kot pešec ali kolesar v prometu tudi čim bolj viden. Takšen izdelek smo se potrudili nabaviti, nanj 

tudi natisnili napis EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2020- Občina Razkrižje, zraven so tudi potrebni 

logotipi, da se vidi financer in vir sredstev.  Vrečka je uporabna z ročajem za prenos v roku (nosilna 

vrečka) ali na hrbtu, ima pa ob strani dva velika odsevna trakova.   

       

STEKLENIČKA ZA VODO – 5 KOM Za nagradno žrebanje sodelujočih v zbiranju podpisov za aktivnosti 

na kupončku, smo nabavili 5 stekleničk za vodo. Iskali smo  priročen in kvaliteten izdelek, ki bi pri 

kolesarjenju občanom bilo v pomoč pri hidraciji ob kolesarskih izletih.  
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10. Občina je pripravila anketni vprašalnik s področja potovalnih navad občanov glede 

pešačenja, kolesarjenja in prometne varnosti v Občini Razkrižje. Občani, ki so izpolnjevali 

anketne vprašalnike v fizični obliki, so lahko  v ta namen prejeli v last kemične svinčnike, ki nam jih 

je za potrebe teh projektnih aktivnostih zagotovila Zavarovalnica Triglav, saj so še posebej v teh 

časih za ta namen, bili zelo koristni zaradi preprečevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom. 

 

Analiza anketnih vprašalnikov, ki bo občini v pomoč pri evidentiranju stanja prometne varnosti z 

vidika občanov, je pokazala, da; 

- občani prihajajo do upravnega središča občine najpogosteje z osebnim motornim vozilom,  s 

kolesom in peš, 

- do upravnega središča občine prihajajo občani na navedeni način zaradi kratke razdalje, ker je 

najvarnejši način in raznih drugih vzrokov, 

- kot prometne problematike so izpostavili nevarna prečkanja cest in visoke hitrosti vozil, slabšo 

osvetljenosti cest,  pomanjkanje ustreznih površin za pešce in kolesarje, 

- so občani, kot za konkretna mesta, kjer se na poti do upravnega središča ali javnih površin 

občani počutijo najmanj varno, izpostavili kot najnevarnejšo točko oz. konkretno lokacijo - 

glavno razkriško križišče, razpršeno pa sledijo  križišča na Gibini, Šafarskem in Veščici, 

- bi občani najraje do upravnega središča prihajali s kolesom in peš, 

- da za občasne opravke in prihod v službo v bližnjih občinah ne uporabljajo kolesa, podanih je 

bilo nekaj predlogov za izboljšanje prometne varnosti,  največ razlogov zakaj  ne uporabljajo 

kolesa do bližnjih krajev, je pomanjkanja varnih površin za kolesarje. 

- Večina anketiranih občanov se z javnim prevozom ne vozi, prav tako je večina odgovorila, da 

se ne bi vozili z javnim prevozom, četudi bi bilo organiziranih več linij, drugi pa so podali 

termine, kdaj bi jim ustrezala  dodatna linija javnega prevoza.  

 

 

ANKETIRANJE  (fizično opravljenih anket 50, nekaj delno izpolnjeih anket je bilo tudi preko 

programa 1ka.si  objava na spletni strani, Facebook, osebno posredovanje preko 

Messengerja….) 

V sodelovanju z Zavarovalnico Triglav, smo za preprečevanje širjenja okužb z novim 

koronavirusom, vsem, ki so fizično izpolnjevali anketni vprašalnik, podarili kemični svičnik.  

 

Anketni vprašalniki nastavljeni                              27 anketnih vprašalnikov vsem hišam ob                             

v vseh stojalih za letake                                           regionalni cesti na Razkrižju, kjer še  ni          

                                                                                       pločnikov in JR 
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Anketni vprašalniki razdeljeni tudi na 11. redniseji Občinske sveta Občine Razkrižje, objava 

na FB 

  

Anketiranje udeležencev kolesarjenja 13.9.2020, na postanku v Melincih, ob reki Muri 

 

 
11. Občina je v sklopu aktivnosti nabavila tudi eno mestno kolo, ki ga bodo zaposleni v občinski 

upravi in drugi zainteresirani lahko uporabljali za terenske opravke po občini, da vedno ne bo 

potrebe po uporabi avtomobila in bo tudi hitreje od opravkov peš. 

 

12. Pri projektnih aktivnostih je občina sodelovala tudi z Javno agencijo RS za varnost 

prometa in Zavarovalnico Triglav z namenom, da bi pri izvajanju trajnostne mobilnosti bili čim 

bolj varni. Občina Razkrižje je v začetku leta 2020 bila uspešna na razpisu Skupaj umirjamo 

promet 2020, v organizaciji podjetja Sipronika d.o.o. https://www.sipronika.si/  in prejela s strani 

Zavarovalnice Triglav d.d. https://www.triglav.eu/sl/ sofinanciranje 60 % nabave novega 

prikazovalnika hitrosti, ki je postavljen na Gibini, z namenom umirjanja prometa na izpostavljeni 

točki prehajanja regionalne ceste. http://www.razkrizje.si/skupaj-umirjamo-promet-2020/  Ob tem 

je Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje v paketu dodatno prejela še nagrado v obliki mini 

računalnika, preko katerega se na monitor v avli šole projicira tekoče podatke iz prikazovalnika 

hitrosti, postavljenega na Gibini.  Podatki iz obeh prikazovalnikov pa so dostopni tudi na spletni 

strani Občine Razkrižje http://www.razkrizje.si/prikazovalnik-hitrosti-v-obcini-razkrizje/ . S tem so 

se učenci od 6. do 9. razreda zelo podrobno seznanili na Tehniškem dnevu, ki je na šoli potekal v 

petek, 9.10.2020 http://www.os-razkrizje.si/sola/aktualno/dogodki/tehniski-dan-varnost-v-prometu 

 

13. V okviru nacionalne akcije za večjo varnost PEŠCEV s sloganom Bodi preViden, trajajoče 

od 5. do 18. oktobra, smo občanom ob regionalni cesti, kjer še ni hodnikov za pešce in javne 

razsvetljave, v poštne nabiralnike predali odsevni trak in letak s preventivnimi vsebinami, ki jih je 

zagotovila Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP), zraven pa dodali še 

anketni vprašalnik glede potovalnih navad in tehnični svinčnik. Nekaterim občanom so odsevni 

traki bili priložnostno razdeljeni tudi osebno na terenu. Odsevne trakove smo razdelili tudi na seji 

občinskega sveta Občine Razkrižje, prav tako pa smo trakove namestili v stojala za letake, ki so 

nameščeni v vseh javnih objektih in pri delujočih gospodarskih subjektih.  

 

 

https://www.sipronika.si/
https://www.triglav.eu/sl/
http://www.razkrizje.si/skupaj-umirjamo-promet-2020/
http://www.razkrizje.si/prikazovalnik-hitrosti-v-obcini-razkrizje/
http://www.os-razkrizje.si/sola/aktualno/dogodki/tehniski-dan-varnost-v-prometu
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OKTOBER 2020, PREVENTIVNA AKCIJA PEŠEC NA RAZKRIŽJU 

Razdelitev paketov Rdeči križ       
                                          Terenski sestanek z občani za ureditev ceste, kjer še ni javne razsvetljave 

      

     

  

V okviru projektnih aktivnosti je Občina Razkrižje vzpostavila tudi poseben profil na družbenem 
omrežju Facebook, katerega se namerava čez leto preimenovati v Trajnostno mobilnost in ga tudi 
trajnostno nadgrajevati in dopolnjevati.  

Občina je vzpostavila nov FB profil EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI  - OBČINA RAZKRŽJE, na katerem je 

aktivno objavljala vse aktualne dogodke, obvestila, novice, povezane tudi s povezavo trajnostne 

mobilnosti in zdravjem, prometno varnostjo.. 

https://www.facebook.com/Evropski-teden-mobilnosti-Ob%C4%8Dina-Razkri%C5%BEje-
111111390722087 
 

https://www.facebook.com/Evropski-teden-mobilnosti-Ob%C4%8Dina-Razkri%C5%BEje-111111390722087
https://www.facebook.com/Evropski-teden-mobilnosti-Ob%C4%8Dina-Razkri%C5%BEje-111111390722087
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https://www.facebook.com/Evropski-teden-mobilnosti-Ob%C4%8Dina-Razkri%C5%BEje-111111390722087 

Aktivnosti projekta Evropski teden mobilnosti  2020, so se izvajale v okviru projekta LIFE IP 
CARE4CLIMATE in so financirane s strani Ministrstva za okolje in prostor v okviru sredstev 
Sklada za podnebne spremembe 

 

V občini Razkrižje se trudimo izboljševati prometno varnost za občane z izgradnjo in ureditvijo 

prometne infrastrukture, za kar menimo, da je osnova za varno izvajanje trajnostne mobilnosti.  

Ker pa je urejanje prometne infrastrukure na regionalnih cestah odvisno od sredstev in proritet na 

državni ravni, v lokalni skupnosti pa od finančnih sredstev, sorazmerne porazdelitve za vse potrebe, 

smo primorani iskati kratkoročne aktivnosti in rešitve za izboljšanje stanja, predvsem za območja, 

kjer še ni hodnikov za pešce ali javne razsvetljave.  Tako si za uspeh štejemo, da smo z utemeljenimi 

argumenti uspeli predpričati pristojne na DRSI, da so ob najbolj nevarnem in prometnem odseku 

posneli travnate bankine in jih primerno uredili ter razširili, da se pešci ob srečanju z avtomobilom 

lahko varneje umaknejo, kot to predvidevajo tudi Smernice o varnih šolskih poteh. Postopoma 

izvajamo posnemanje in širjenje bankin tudi na občinskih javnih poteh, kjer je to možno.  

S prijavo na ta projekt, smo želeli spodbujati občane k trajnejšim opravkom po občini peš ali s 

kolesom, vendar nam je najpomembnejše, da so občani pri tem varni in vidni.  

Zadovoljnsi smo, da je v aktivnostih, po svojih zmožnostih sodelovala Osnovna šola Janeza Kuharja 

Razkižje in Vrtec pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje. Zanje smo trenutno tudi v fazi sodelovanja 

in plana za finančno pomoč za pokritje kolesarnice, ker trenutno ni strehe, pri čemer upamo, da bo to 

otroke dodano spodbudilo za pot v šolo s kolesom.  Izziv se nam vidi tudi najti praktične  vidne  in 

odsevne stvari, ki bi jih otroci pri izvajanju trajnostne mobilnosti radi nosili ves čas. Ugotovili, smo, da 

npr. odsevnih brezrokavnikov ne nosijo radi…   

Ker smo manjša občina, javni linijski potniški promet ni tako aktualen, je pa zato koristen kot 

povezava do bližnjih krajev, predvsem za dijake in starejše občane. V projektu smo se povezali z 

izvajalcem javne službe avtobusnih linijskih prevozov, izvajali skupne aktivnosti in ozaveščali občane o 

možnostih povezav, izražanja potreb… 

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 

https://www.facebook.com/Evropski-teden-mobilnosti-Ob%C4%8Dina-Razkri%C5%BEje-111111390722087
mailto:info@care4climate.si
http://www.care4climate.si/
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Zapora javne poti za motorna vozila za en dan je bila pozitivno sprejeta.  So pa mnenja za trajno 

zaporo predmetne javne poti trenutno še deljene. Pristopamo pa k trajnejšim ukrepom ureditve na 

javnih občinskih poteh, najprej z  analizo stanja in štetjem prometa, omejitvijo hitrosti 40 km/h, 

postavitvijo prometnih ogledal, nove prometne signalizacije itd.. predvsem zaradi šolskih poti.  

 
OB URADNIH URAH VSAKO PRVO SREDO V MESECU, PREGLED AKTUALNIH ZADEV 
Z INŠPEKTORICO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA, TUDI NA 
TERENU      
 
OBJAVA OBVESTILA NA CATV RAZKRIŽJE, VARNOST V ZIMSKIH RAZMERAH IN 
DRUGIH PROMETNIH TEMAH 

 
 

 
JAVNI POZIV JAVNE AGENCIJE RS ZA VARNOST PROMETA LOKALNIM 
SKUPNOSTIM, izvajanje aktivnosti iz leta 2019 
Občina Razkrižje se je prijavila ter bila uspešna na javnem pozivu lokalnim skupnostim za sodelovanje 
pri razvijanju in pospeševanju preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni 
v letu 2019, kjer smo prejeli tudi Presojo prometne varnosti na šolski poti- katere izvedba je bila 
opravljena septembra 2020. V Letu 2020 Javna agencija RS za varnost prometa, zaradi situacije z 
epidemijo, ni izvedla javnega poziva za lokalne skupnosti. 
 
 
 

ISKANJE REŠITVE ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI NA GIBINI, ODCEP ZA 
NOVO NASELJE  
Kljub rekonstrukciji regionalne ceste je območje na Gibini in Šafarskem ostalo potencialno nevarno za 
prečkanje ceste. Občina Razkrižje je skupaj z Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje  v sklopu  
prometne preventive, skupaj z Avto moto društvom iz Ljutomera, Policijsko postajo Ljutomer in 
Direkcijo RS za infrastrukturo iskala rešitve za izboljšanje prometnega stanja. Na tej lokaciji je bila 
izvedena presoja prometne varnosti s strani DRSI, kot nagrada občini iz poziva AVP iz leta 2019, kjer 
bo občina prihodnje pristopila k izvedbi projektne dokumentacije za rešitve v smeri fizičnih ukrepov 
za umirjanje prometa.  
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8.9.2020 Terenski ogled stanja s predstavniki DRI in koncesionarjem- vzdrževalcem državnih cest. 
Govora je bilo predvsem za iskanje rešitev o konkretnem izboljšanju prometne varnosti, tudi mestih 
za prehode za pešce, ukrepih za umirjanje prometa, nepreglednih lokacijah…. 

   
 
 
NOVEMBER 2020, SNEMANJE TRAVNIH BANKIN OB REGIONALNI CESTI R3-726-1322  
Po večletnim prizadevanju je občini uspelo z vzdrževalcem državnih cest, argumentirati, dogovoriti in 
realizirati potrebo po ureditvi primernih bankin, v skladu s Smernicami za varne šolske poti. Posnete 
so bile travne bankine in primerno utrjene v širini minimalno 0,75 cm, na cestnem odseku dolžine 
600 metrov. S tem so pešci dobili možnost primernejšega in varnejšega umika pred vozili, ker na tem 
območju še ni hodnikov za pešce in javne razsvetljave. Sedaj tudi ne bo potrebe po košnji trave na 
bankinah, ki je  vzdrževalci v času najintenzivnejše rasti, niso mogli kositi, kolikor bi bilo potrebno. 

   
Prejšnje stanje.  

   
 
 
NOVEMBER, DECEMBER 2020, AKCIJA ALKOHOL  

Kljub stanju epidemije COVID-19, se je občina Razkrižje odločila sodelovati v nacionalni preventivni 
akciji Alkohol, pod okriljem Javne agencije RS za varnost prometa, ki je v ta namen občini zagotovila, 
zraven letakov in plakatov tudi alkotesterje. Občina jih je po več intervalih, novembra in decembra 
sorazmerno razdeljevala v stojalih za letake pri gospodarskih subjektih po občini, ki so v tem času 
delovali. To so bile predvsem trgovine z živili in kmetijskim programom. Z alkotesterjem občane 
opozarjamo, da po zaužitju alkohola naj ne sedajo za volan. Akcija je bila dobro sprejeta. 
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MERITVE HITROSTI, UGOTAVLJANJE STANJA PROMETNE VARNOSTI 
V letu 2020 je bila v Občini Razkrižje izvedena meritev z mobilnim radarjem Medobčinskega 

inšpektorata 10 x in sicer v mesecih januar (1x), junij (2x), julij (1x),  avgust (1x) september (2x)  

oktober (2x), december (1x). Meritev se vsakokrat izvaja 7 ur na več različnih lokacijah v občini. 

Število prekrškov na posamezno meritev je bilo v letu 2020, glede na leto 2019,  več,  prav tako je bila 

v letu 2020  večja najvišja izmerjena hitrost, število prekrškov je prav tako kot leta 2019, bilo največ 

julija 2020, prav tako so, kot leta 2019 najbolj problematični meseci julij in oktober, najvišje 

izmerjene prekoračitve so na Razkrižju 32 in na Veščici 5. Najvišja povprečna hitrost je bila izmerjena 

avgusta 2020. V letu 2020 je bilo tudi večje skupno število prekrškov, v primerjavi z letom 2019, prav 

tako pa tudi povprečna hitrost vseh meritev.  

Na postavki Globe za prekrške je bilo leta 2020, 21.469,28 EUR realizacije. 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 2020, so bila namenjena k prispevanju povečanja prometne 

varnosti in investicije v cestno infrastrukturo za naslednje konkretne zadeve; nova JR na javni poti št. 

724761 Veščica -Gmajna in pred mejnim prehod Razkrižje 3.954,16 EUR, nabava vertikalne prometne 

signalizacije za občinske javne poti – triopani šolska pot 801,54 EUR, sofinanciranje nabave in 

namestitve prikazovalnika hitrosti na Gibina 1.800 EUR, nabava preventivnih materialov za šolo in 

vrtec (odsevni obeski in utripajoče kresničke) in soudeležba pri projektu Evropski teden mobilnosti 

1.279,64 EUR, ureditev bankin ob občinski javni poti 732 EUR, razlika sredstev je bila namenjena za 

investicije v občinske ceste; Ureditev-asfaltiranje javne poti št. JP 724921 Veščica -Tigeli in 724918- 

Veščica Zadravec, ureditev poti- gramoziranje javnih poti št. 724851 Šafarsko-Razkrižje (smer Salajkov 

most), 724905 Šprinc -Rumič, 724763 Razkrižje-Reka Ščavnica, 724741 Veščičko polje. 

 

 
Zaključek:  

Ureditev rekonstrukcij regionalnih ceste od Razkrižja do Gibine, z izgradnjo pločnikov in javne 

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

dobro vozišče, kot pešce za 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 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 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 

celem območju Občine Razkrižje.  

 

 


