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Številka: 013-12/2012-16 

Datum: 22. 3. 2022 

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      

___________________________________________________________________ 
 

PLAN DELA ZA LETO 2022 

SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE RAZKRIŽJE 

 

Sodelovanje z Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje in Vrtcem pri Osnovni šoli Janeza 

Kuharja 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. (po potrebi vključitev SPVCP v aktivnosti). 
 

o Sodelovanje SPVCP-ja in občine pri prijavah na različne razpise in natečaje za Osnovne šole. 

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 Ažuriranje prometno varnostnega načrta Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, kjer sta občina 

Razkrižje in SPVCP podporna organa.  

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

načrta. 

o Realizacija aktivnosti iz Pravilnika o organiziranju šolskih prevozih in povračilu stroškov prevoza v 

Občini Razkrižje. 

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.  

o Sodelovanje z Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje, v sklopu projekta Varne šole. 
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o Sodelovanje pri aktivnostih osnovne šole in vrtca glede trajnostno mobilnostih projektov, Evropski 

teden mobilnosti 2022.  
 

o Po potrebi vključitev sodelovanja pri izvajanju prometnega krožka z mentorico prometne vzgoje na 

šoli ali vzgojiteljico v vrtcu.  
 

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. Prav tako bomo spodbujali prakso, da 

starši otrokom ob nakupu novih vrhnjih oblačil kupijo le-te svetlejše barve in z odsevnimi oznakami 

na njih.  
 

o Z izgradnjo hodnikov za pešce, otroci prihajajo 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 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 Ureditev varnejšega prihoda v šolo s kolesi in ukrepi za varnejšo hojo ob občinski javni poti pred 

šolo. 

 

Sodelovanje z državnimi institucijami (Javna agencija RS za varnost prometa) in gospodarskimi  

subjekti in drugimi nevladnimi organizacijami na področju večanja prometne varnosti 

o Sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo glede trajnostne mobilnosti in Evropskega tedna 

mobilnosti, septembra 2022. 

o Sodelovanje z IPoP- Inštitutom za politike prostora za spodbujanje hoje kot aktivne oblike mobilnosti  

ter ustvarjanja zdravega bivalnega okolja in Zavodom Vozim. 

o Sodelovanje z Zavarovalnico Triglav d.d. glede prometne preventivne vsebine (promocija preko 

družbenih omrežij in promocijskih izdelkov.) 

o Občina Razkrižje, bo tudi v letu 2022 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 2022 in drugimi 

primernimi za lokalno skupnost. 

 

o Občina Razkrižje bo tudi v letu 2022 sodelovala na javnem razpisu »Skupaj umirjamo promet 2022«, 

s katerim podjetje  Sipronika d.o.o. v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav, d.d.  

slovenskim občinam omogoča sofinanciranje nakupa sistema 3-PTC s pametnim prikazovalnikom 

hitrosti »Vi vozite« MHP50. 

 

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 Občina bo sodelovala pri aktivnostih z Direkcijo RS za infrastrukturo glede izvedbe aktivnosti za 

realizacijo na podlagi projektne dokumentacije za ureditev pločnikov in javne razsvetljave v smeri iz 

križišča v Razkrižju proti Srednji Bistrici - Prekmurju, Ureditev križišča v stičišču cest R3-726/1322, 

R1-231/1323 Razkrižje – Stročja vas in R1-231/1325 Gibina – Razkrižje in regionalne ceste R3-

726/1322 Črenšovci – Razkrižje od km 5+460,  glede kolesarske poti proti Ljutomeru/ Srednji Bistrici/ 

http://www.sipronika.si/
https://vsebovredu.triglav.si/na-poti/prikaz-hitrosti-vecja-pozornost-manjsa-hitrost


Stran 3 od 6 

Moti (v smeri Občine Ljutomer (R1-231/1323) in v smeri  Občine Črenšovci  (R3- 726/1322)), 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 prometu- 

SOŽITJE«. 

 

Sodelovanje z medobčinskimi institucijami  

o Nadaljevanje izvajanja meritev hitrosti z mobilnim radarjem po območju Občine Razkrižje 
 

o Priprava uporabnega priročnika s področja prometne varnosti (v sodelovanju z Medobčinskim 

inšpektoratom in redarstvom). 
 

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 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 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. 

 

 

Prometna varnost na regionalnih cestah 

o Osvežitev talnih označb na avtobusnih postajališčih, prehodov za pešce na priključkih regionalnih in 

občinskih javnih poteh 
 

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 in Presojo prometne varnosti za Šafarsko z iskanjem ustreznih 

rešitev na podlagi projektne dokumentacije in dejansko infrastrukturno ureditvijo.  
 

o Skrb za tekoče informiranje s strani pristojnih na DRSI, glede bodočih investiciji ureditve križišča v 

Razkrižju in ureditev regionalne ceste R3-726/1322, od križišča do km 5+460, smer Srednja Bistrica 

ter kolesarskih poti, pri tem tudi informiranje občanov. Predvidena je ureditev ceste, hodnikov za 

pešce, površine za kolesarje, cestne razsvetljave, ureditev cestnih priključkov in dostopov do 

objektov, novih avtobusnih postajališč, ustreznega odvodnjavanja meteornih in zalednih voda, 

trikrakega (predvidoma krožnega) križišča, prehodov za pešce, ukrepov za umirjanje prometa… 

Trenutno je dokumentacija na Direkciji RS za infrastrukturo  v recenziji. 
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o Občina Razkrižje bo skupaj s partnerji (donatorji) ali na različnih razpisih iskala dodatne vire za 

nabavo dodatnega prikazovalnika hitrosti, po možnosti z enostavno montažo in demontažo oz. 

prestavitvijo (solarno napajanje) ter rokovanjem z  namenom, da na več odsekih po občini, predvsem 

na šolskih poteh, ugotavljamo dejanske hitrosti vozil in predvsem umirjamo promet.  
 

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

o SPVCP bo na dveh lokacijah (ovinkih) izven naselja Veščica, 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. Zaznalo se je nekaj točk ob regionalni cesti, kjer je potrebno posvetiti 

pozornost povečanju prometne varnosti in najti primeren način umirjanja prometa (Gibina- novo 

naselje, Šafarsko-ulica muzejev, Razkrižje med avtobusnimi postajami, Veščica med avtobusnimi 

postajami). Smernice so bile podane v Presoji prometne varnosti, izdelani v letu 2020 ter mnenju 

DRSI. Občina je na podlagi  usmeritev v letu 2021 naročila idejno zasnovo in že pridobila osnutke, 

dokončanje dokumentacije se predvideva v letu 2022. 
 

o SPVCP se bo še dalje sodeloval z vzdrževalcem na občinskih javnih poteh, ter predvsem z državnim 

vzdrževalcem cest, skrbel za pravočasno košnjo trave (v povezavi z boljšo preglednostjo in 

pravočasno zaznavo prehajanja divjadi čez vozišče, še posebej izven naselja, kjer so hitrosti vozil 

večje. 
 

o Nabava dodatnih cestnih ogledal na nepreglednih območjih. 
 

o Pristop k ureditvi mešane površine za kolesarje in pešce na relaciji Veščica (most čez reko Ščavnico) 

Stročja vas 

 

o Izboljšanje prometne varnosti z ureditvijo bankin na regionalni cesti  R3 727-1326 Razkrižje-Meja R. 

Hrvaška. 

 

 

Prometna varnost na lokalnih javnih poteh 

o Izboljšanje prometne varnosti na občinski lokalni cesti Razkrižje - Mota s cestnimi smerniki. 

 

o Pristop k ureditvi kolesarskih povezava Razkrižje- Ljutomer, preko lokalne ceste Razkrižje-Mota za 

Pristavo. 

 

 

Prometna varnost na občinskih javnih poteh 

Izvedba presoje prometne varnosti na občinskih javnih poteh s preverjanjem stanja obstoječe in 

potrebne prometne signalizacije ter umiritvijo prometa ter predlogi za infrastrukturno izboljšanje. 

• 724904 Veščica Šprinc    

• Štetje prometa na  dveh lokacijah občinskih poti  

• 724894 Veščica -Kopriva  

• 724791 Šafarsko  

• 724761 Veščica-Razkrižje 

• 724771 Gibina  

• 724881 Šprinc Globoka  
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o Označitev mest s potencialno nevarnimi točkami z  obcestnimi odsevnimi stebrički,  
 

o Preplastitve dotrajanih občinskih javnih poti 
 

o Skrb za urejanje javne razsvetljave na občinskih javnih poteh, vključno z zamenjavo svetilk z 

varčnejšimi.  
 

o Izboljšanje prometne varnosti na občinskih javnih poteh; snemanje bankin, preurejanje odprtih jarkov 

v zaprte ali namestitev povoznih rešetk zaradi pridobitve prostora za pešce in kolesarje. 
 

o Na območju vinorodnega dela občine, v vasi Šprinc in Kopriva je zaradi nepreglednosti  potrebno 

uvesti  spremenjeno in učinkovitejše obveščanje občanov za odstranjevanje vej ob občinskih javnih 

poteh, še posej v krivinah.. 
 

o SPVCP Občine Razkrižje bo sodeloval tudi pri podaji ocene o prioritetnih javnih poteh za obnovo 

vozišča, ter mnenja in pobude k ureditvam regionalnih cest. 

 

o Sanacije prečnih razpok na vozišču javnih poti. 
 

o Zbiranje informacij o prometnem stanju s pomočjo naprave za prikrite meritve hitrosti.  

 

 

 

 

o Nabava dodatnih cestnih ogledal na nepreglednih območjih. 

 

o Skrb za večjo prometno varnost ob ureditvi občinskih javnih poti iz naslova ZUVRAS-a (arbitražne 

ceste)  

 

o Skrb za večjo prometno varnost ob ureditvi občinskih javnih poti iz naslova obnove občinske 

infrastrukture (sredstva za občine ob zunanji schengenski meji).  

 

 

 

 

Splošno prometno varstvo: 

o Osveževanje talnih označb pri javnih objektih v občini (npr. prostor za invalide). 
 

o Delovni sestanki SPVCP glede aktualnih pobud in vprašanj občanov, lokalne skupnosti, šole glede 

izboljšanja prometne varnosti. 
 

o Informiranje javnosti preko lokalne KTV, spletne strani občine in družbenih omrežij, glede obveznosti 

in prepovedi, določenih v Zakonu o cestah in občinskih odlokih, povezanih s povečanjem prometne 

in splošne varnosti. 
 

o Objava akcij in utrinkov iz preventivnih akcij na portalu SPV. 
 

o Promocija prometne varnosti in trajnostne mobilnosti na družbenih omrežjih (Evropski teden 

mobilnosti, oz. Trajnostna mobilnost v Občini Razkrižje)  
 

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

o Občina Razkrižje bo pristopila k izdelavi Kolesarskih smernic ter Celostni prometni strategiji. 
 

 

o Občina Razkrižje je manjša občina brez izrazitega javnega prevoza, zato so možnosti v sodelovanju 

v akciji Evropskega tedna mobilnosti pretežno 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.  
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