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ANALIZA STANJA NA PODROČJU PROMETA V
OBČINI KRIŽEVCI

NAMEN: V okviru priprave Celostne prometne strategije Občine Križevci je bila
opravljena temeljita analiza stanja na področju prometa, ki služi za oblikovanje
različnih scenarijev, ki bodo v pomoč pri razumevanju potencialov pomembnih za
nadaljnji razvoj občine na področju načrtovanja prihodnjih prometnih ureditev.
Analiza stanja predstavlja izhodiščni korak pri prepoznavanju ključnih izzivov in
priložnosti, katere bo celostna prometna strategija prednostno obravnavala.

IZHODIŠČE PRIPRAVE: Priprava analize stanja je temeljila na aktivnem vključevanju
različnih skupin prebivalcev, lokalnih deležnikov in ostalih zainteresiranih skupin. Po
temeljito opravljenem kvantitativnem pregledu trenutnih razmer na pomembnih
razvojnih področjih (stanje prometa, dostopnost storitev in infrastrukture,
prometna varnost, storitve javnega potniškega prometa, …) je bil pripravljen
seznam pomanjkljivosti, izzivov in priložnosti v prometu, ki je služil za pripravo
analize izhodiščnega stanja ter določitev ključnih potreb, ki jih bo celostna
prometna strategija prvenstveno obravnavala.
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1. SLOVAR UPORABLJENIH POJMOV
1. DOSTOPNOST je dejstvo, da je od/do določene lokacije mogoče priti v primerno kratkem
času, da je povezava ustrezno urejena za posamezne, predvsem trajnostne načine
potovanja (npr. za hojo in kolesarjenje).
2. CELOSTNO PROMETNO NAČRTOVANJE je strateško in ciljno usmerjeno prometno
načrtovanje, s katerim se spodbuja trajnostni promet, v okviru katerega so enakovredno
obravnavani vsi potovalni načini in v katerega se vključuje tudi širša javnost.
3. DELEŽ POTOVALNIH NAČINOV (MODAL SPLIT) je delež poti, opravljenih z določenim
potovalnim načinom, ali delež potnikov, ki opravijo pot z določenim prevoznim sredstvom.
4. MOBILNOST je možnost premikanja ljudi in blaga in je odvisna od razpoložljivih potovalnih
načinov.
5. NAČRT MOBILNOSTI je sklop ukrepov, pripravljenih za potrebe podjetij ali institucij na
določeni lokaciji, katerih namen je sprememba potovalnih navad zaposlenih in uporabnikov,
izboljšanje dostopnosti lokacije in promocija pozitivnih učinkov trajnostne mobilnosti.
6. MOTORIZIRAN PROMET je način premikanja, pri katerem uporabljamo motorizirana
prevozna sredstva; na primer avtomobil, motorno kolo, avtobus, vlak,…
7. NEMOTORIZIRAN PROMET je način premikanja, pri katerem ne uporabljamo
motoriziranih prevoznih sredstev (na primer hoja, kolesarjenje, uporaba skirojev, rolk,…).
8. POTOVALNE NAVADE so ustaljeni načini potovanja ljudi na njihovih vsakdanjih poteh, npr.
v službo, šolo, prostočasne dejavnosti ali po drugih opravkih. Odvisne so od različnih
dejavnikov – prostorskih, socialno-ekonomskih, upravno-političnih itd.
9. PROMETNO POVPRAŠEVANJE predstavljajo uporabniki oz. potniki v prometnem sistemu
in njihovo obnašanje – kam, kdaj in kako bodo potovali.
10. TRAJNOSTNA MOBILNOST je premikanje na trajnosten način, kar vključuje hojo,
kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in podobno. Pomeni zagotavljanje
učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju
osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih
načinov.
11. TRAJNOSTNI RAZVOJ je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da
bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe. Zanj je značilno, da
teži k uravnoteženju socialne, ekonomske in okoljske komponente razvoja.
12. UPRAVLJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI je koncept, ki spodbuja trajnostni promet in
upravlja prometno povpraševanje tako, da spreminja stališča in potovalne navade ljudi, ki
danes temeljijo na ne trajnostni mobilnosti (na večinski uporabi osebnega vozila). Cilj
upravljanja trajnostne mobilnosti je zagotavljanje pogojev za povečanje deleža poti,
opravljenih na trajnosten način, kot na primer spodbujanje otrok in zaposlenih, da prihajajo
v šolo, vrtec ali na delo peš, s kolesom, avtobusom namesto z osebnim vozilom.
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2. OBČINA KRIŽEVCI TER NJENA POVEZANOST Z DRUŽBENIM IN PROMETNIM
OKOLJEM
Občina Križevci se nahaja v Pomurski statistični regiji1, ki je ena od dvanajstih statističnih regij
v Republiki Sloveniji. Gre za največjo kmetijsko regijo v državi, saj ravninska lega in ugodne
podnebne razmere omogočajo pridelovanje različnih poljskih kultur in s tem možnost razvoja
različnih kmetijskih gospodarstev. Regijo sestavlja 27 občin (Apače, Beltinci, Cankova,
Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma,
Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, MO Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci,
Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej).
Občina Križevci leži v panonskem delu Sloveniji in je dobila ime po največjem kraju v občini,
Križevci pri Ljutomeru2. Občina leži v pokrajini Prlekija sredi Murskega polja in jo obdajajo štiri
sosednje občine: Veržej, Ljutomer, Radenci ter Sveti Jurij. V občini se nahaja skupaj 16 naselij
(Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Dobrava, Gajševci, Grabe pri Ljutomeru,
Iljaševci, Ključarovci pri Ljutomeru, Kokoriči, Križevci pri Ljutomeru, Logarovci, Lukavci, Stara
Nova vas, Vučja vas in Zasadi).
Samostojna občina je od leta 19993 in je znana po dolgoletni tradiciji konjereje in kasaštva.
Začetki slednjega segajo že od konca 19. stoletja.
 DEMOGRAFSKA LEGA OBČINE KRIŽEVCI
Pomembnejši demografski podatki Občine Križevci45:
• Površina (km2): 46 km2
• Število naselij: 16
• Število prebivalcev: 3.574 (podatek iz leta 2018)
• Povprečna starost prebivalcev: 45,2 let
• Skupni naravni prirast na 1.000 prebivalcev: -3,6 (podatek iz leta 2016)
• Skupni selitveni prirast na 1.000 prebivalcev: 1,9 (podatek iz leta 2016)
• Število gospodinjstev: 1.253 (podatek iz leta 2018)
• Povprečna velikost gospodinjstva: 2,6 (podatek iz leta 2018)
• Gostota prebivalstva (prebivalcev/km2): 77,4 (podatek iz leta 2018)

1

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomurska_statisti%C4%8Dna_regija
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Kri%C5%BEevci
3
Vir: https://www.obcina-krizevci.si/osnovni-podatki/zgodovina-nasih-krajev/
4
Vir: https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/AbsoluteDataAll/74
5
Vir:
https://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05F3005S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstv
o/17_Gospodinjstva/15_05F30_Gospodinjsva_OBC/&lang=2
2
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Slika 1: Položaj občine Križevci v slovenskem prostoru (vir Geopedia.si).
Izhajajoč iz demografskih podatkov gre za občino s srednjo gostoto naseljenosti, saj na
kvadratnem kilometru površine prebiva 79 prebivalcev, kar je manj kot znaša povprečna
gostota prebivalstva v Sloveniji (102 preb./km2). V primerjavi s sosednjimi občinami kot so
Ljutomer, Radenci in Veržej ima Občina Križevci redkejšo poseljenost (Občina Ljutomer - 107
preb./km2; Občina Radenci – 152 preb./km2; Občina Veržej – 108 preb./km2). Srednje gosta
naseljenost je seveda posledica razpršene poselitve v občini kjer se gostejša poselitev pojavlja
le ob glavnih prometnicah v občini. Gostota prebivalstva v občini je primerljiva s povprečno
gostoto prebivalstva celotne pomurske statistične regije (87 preb./km2).
Gostota prebivalstva po posameznih večjih naseljih v Občini Križevci6:
• Križevci pri Ljutomeru: 250,6 preb./km2
• Iljaševci: 52,02 preb./km2
• Stara Nova vas: 133,78 preb./km2
• Bučečovci: 66,05 preb./km2
• Vučja vas: 54,36 preb./km2
• Ključarovci pri Ljutomeru: 153,29 preb./km2
• Boreci: 92,19 preb./km2
• Lukavci: 68,43 preb./km2
• Logarovci: 80,11 preb./km2
• Gajševci: 35,11 preb./km2

6

Vir Geopedia: http://www.geopedia.si/?params=L883#T105_L883_x587388_y158664_s14_b4
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Slika 2: Gostota poselitve v občini Križevci (vir Portal Geopedia, Gostota prebivalstva po
naseljih).
V Občini Križevci živi skupaj 3.574 prebivalcev kar je za 191 prebivalcev manj v primerjavi z
letom 2008, ko je v občini živelo skupaj 3.765 prebivalcev. V letu 2016 je bil skupni prirast na
1.000 prebivalcev negativen (-5,2, od tega je naravni prirast znašal -3,5 in selitveni prirast
- 1,7). Skupni prirast v obdobju med leti 2008 in 2015 je bil vedno negativen (v razponu med
- 1,3 leta in - 8,2). Osnovne šole v občini je leta 2016 obiskovalo skupaj 291 otrok (leta 2008
jih je obiskovalo 305) in 115 otrok je leta 2016 obiskovalo vrtec (leta 2008 skupaj 119 otrok).
Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1 do 5 let jih je leta 2016 bilo 77,7% vključenih v vrtec,
kar je v povprečju več kot znaša slovensko povprečje (76,5 %). Leta 2016 je iz Občine Križevci
117 dijakov obiskovalo srednje šole. Na 1.000 prebivalcev v občini je bilo leta 2016 v povprečju
37 študentov in 7 diplomantov.

Glede na namensko rabo prostora (vezano na register nepremičnin) občino sestavljajo
pretežno kmetijska in gozdna zemljišča, medtem, ko je stavbnih zemljišč občutno manj in se
le te nahajajo v glavnem ob vseh pomembnejših prometnicah. Kmetijska zemljišča najvišje
kakovosti in gozdna zemljišča pokrivajo večji del občine kar uvršča občino med kmetijsko
najbolj rodovitne občine. Na območju občine so se razvila tudi območja proizvodnih dejavnosti
in glede na bližino AC priključka Vučja vas gre za območje, ki ima nedvomno velik potencial pri
privabljaju novih podjetij in investitorjev, katerim je učinkovita in hitra dostopnost ena izmed
glavnih meril pri umeščanju novih proizvodnih dejavnosti.
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Slika 3: Namenska raba prostora občine Križevci glede na register nepremičnin (REN)7.

7

Vir https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=krizevci

ANALIZA STANJA NA PODROČJU PROMETA V OBČINI KRIŽEVCI

10

Slika 4: Namenska raba prostora občine Križevci8.
 VPETOST OBČINE KRIŽEVCI V EVROPSKEM PROMETNEM OKOLJU
Občina Križevci je prometno dostopna in dobro povezana s sosednjimi občinami in regijami,
kar velja za večji del Pomurske statistične regije.
Občina Križevci ima dostopnost do ostalih pomurskih občin in nadalje do preostalega
slovenskega prostora kakor tudi do sosednje države Republike Hrvaške in Republike Avstrije
urejeno preko kakovostnih cestnih povezav. Občina Križevci je tako intenzivno vpeta v
prometno okolje, kjer se skozi njo preko državnih cestnih povezav:
• avtocesta A5, ki poteka na povezavi »Maribor (Dragučova) – Lenart – Senarska – Vučja
vas – Murska Sobota – Dolga vas – Lendava – Pince«,

8

Vir https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=krizevci
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•
•

regionalna cesta I. reda R1-230, ki poteka na povezavi »Gornja Radgona (most) –
Radenci – Vučja vas – Križevci – Ljutomer – Ormož (most)«, in
regionalna cesta II. reda R2-439, ki poteka na povezavi »Kobilje – Dobrovnik – Beltinci«
in »Bratonci – Križevci – Sveti Jurij ob Ščavnici – Senarska«.

in preko številnih občinskih lokalnih cest in javnih poti odvija pretežno zasebni tranzitni
promet, saj se veliko število dnevnih migrantov skozi občino po omenjenih cestnih povezavah
vozi v službe, šole, po nakupih in po ostalih vsakodnevnih opravkih v sosednje občine in nadalje
v smeri večjih naselij in urbanih središč z močnejšimi proizvodnimi dejavnostmi (Murska
Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer, Maribor,…).
Po državnih in občinskih cestah se vrši javni avtobusni potniški promet. Skozi občino poteka
tudi železniška proga »Ljutomer – Gornja Radgona«, ki pa je danes namenjena le tovornemu
prometu. V času kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni obratujejo posebni vlaki za
namene izvajanja potniškega prometa.

Slika 5: Prometna infrastruktura v občini Križevci9.

9

Vir https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=krizevci
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Murska Sobota:
15,1 km,
21 minut
Gornja Radgona:
18,2 km,
31 minut
Maribor:
49,8 km,
40 minut
Ljutomer:
7,6 km,

Križevci pri
Ljutomeru

12 minut
Veržej:
3,2 km,
5 minut
Lendava:
39,3 km
31 minut
Radenci:
12,5 km,
21 minut
Ljubljana:
174,7 km,
107 minut

Dobra povezanost z
regijskim središčem
Pomurja
Velika časovna
izguba glede na
razdaljo
Dobra povezanost z
regijskim središčem
Štajerske
Razdalja primerna za
kolesarjenje (22
minut)
Razdalja primerna za
kolesarjenje (9
minut)
Majhna časovna
izguba glede na
razdaljo
Velika časovna
izguba glede na
razdaljo

Dobra povezanost s
središčem države

Slika 6: Prometna dostopnost z osebnim vozilom med središčem občine in središči okoliških
krajev10.
Občina Križevci in ostale pomurske občine, ki se razprostirajo v neposredni bližini avtoceste
A5 spadajo med tiste občine v Sloveniji, ki imajo relativno dobro dostopnost do državnega
avtocestnega omrežja, saj je središče Občine Križevci od najbližjega avtocestnega priključka
(št. 6 Vučja vas) oddaljeno dobrih 5 km in kjer je čas vožnje z osebnim vozilom ocenjen na
okrog 10 minut. V primerjavi s Koroško regijo in tamkajšnjimi občinami, kjer je na primer
središče občine Muta oddaljeno 64 km od najbližjega avtocestnega priključka (gledano v smeri
povezovanja s središčem države) in kjer je čas vožnje z osebnim vozilom ocenjen na več kot 70
minut, ima občina Križevci nedvomno boljšo razvojno perspektivo v primerjavi s številnimi
slovenskimi občinami, katero lahko izkoristi tako za namene razvoja gospodarstva kakor tudi
10

Vir http://www.routenet.nl/default.aspx
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v namene razvoja novih turističnih produktov. Predvsem slednje ima še veliko rezerv, saj
občina kljub zgodovinskim in naravnim danostim v celoti še ne izkorišča danih potencialov.
Občina Križevci je vpeta tudi v vseevropsko prometno okolje, saj se preko regionalne ceste I.
reda R1-230 navezuje na izredno pomemben 5. pan-evropski koridor11, ki na območju
Slovenije poteka na povezavi »Koper – Ljubljana – Maribor – Lendava«. Z vidika tranzitnega
prometa je pomemben tudi 10. pan-evropski koridor12, ki pa skozi Slovenijo poteka na
povezavi »Salzburg (AT) – Jesenice – Ljubljana – Obrežje – Zagreb (HR)«.

Slika 7: Prikaz evropskih prometnih koridorjev13.

11

5. pan-evropski koridor povezuje mesta Benetke – Trst / Koper – Ljubljana – Maribor – Budimpešta – Užgorod
– Lvov – Kijev s tremi vejami v smereh Rijeka – Zagreb – hrvaško / madžarska meja – Budimpešta, Bratislava –
Košice – Užgorod in Ploče – Sarajevo – Osijek – Budimpešta.
12

10. pan-evropski prometni koridor povezuje mesta Salzburg – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Niš – Skopje –
Solun s štirimi vejami v smereh Gradec – Maribor – Zagreb, Budimpešta – Novi Sad – Beograd, Niš – Sofija
(Dimitrov Grad – Carigrad preko 4. pan-evropskega koridorja) in Veles – Bitola – Florina – preko Egnatie.
13

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Pan-evropska_prometna_mre%C5%BEa
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Pan-evropska prometna mreža (sestavljena iz desetih koridorjev) predstavlja prednostni cilj
investicij na področju skupne prevozne politike Evropske unije, kar naj bi prispevalo k
učinkovitemu in celostnemu razvoju Evrope, predvsem z izgradnjo manjkajočih prevoznih
povezav med članicami Evropske unije ter tranzitnimi državami. Z izgradnjo manjkajoče
infrastrukture želi Evropska unija zadostiti potrebam naraščajočega prometa. Obsega
prometno infrastrukturo, sisteme za upravljanje prometa ter sisteme za navigacijo in
določanje položaja na cestah, železnicah, celinskih plovnih poteh, morskih pristaniščih,
letališčih ter drugih povezovalnih točkah med različnimi omrežji. Cilji pan-evropske mreže so
večja mobilnost oseb in blaga pod najboljšimi pogoji socialne in varnostne zaščite, optimizacija
obstoječih kapacitet, pokritje prometne infrastrukture po vsej Evropski uniji in vključitev vseh
oblik prevoza glede na konkurenčne prednosti ter vključitev tretjih držav v vseevropsko
prometno mrežo.
 PLDP NA DRŽAVNIH CESTAH V OBČINI
Na območju Občine Križevci se nahajajo štiri avtomatska števna mesta in sicer 576 Iljaševci,
841 Vučja vas AC, 881 Priključek Vučja vas – MB in 882 Priključek Vučja vas – MS. Števni
podatki so ena temeljnih informacij o prometu na cestah in služijo kot osnova za analizo
prometnih gibanj in so nepogrešljiv podatek v procesu planiranja. Tako kot so koristni pri
odločanju na področju investicij novogradenj oz. pri vzdrževanju in obnovi cest, se uporabljajo
tudi za potrebe prometne varnosti in okoljskih meritev (hrup, izpušni plini).

Slika 8: Izsek iz karte števnih mest (vir DRSI).
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Tabela 1: Analiza avtomatskega števnega mesta 576 Iljaševci med leti 2012 in 2017.
576

Iljaševci

R1-230
1399
Vučja vas Križevci

Vsa vozila
(PLDP)

leto

± glede
na leto
prej

Motorna
kolesa

Osebna
vozila

Avtobusi

Lahka tov.
< 3,5t

Sr. tov.
3,5-7t

Tež. tov. Tov. s prik.
nad 7t
in vlačilci

leto

2012

3.974

31

3.357

20

264

45

76

182

2012

2013

3.963

0,997

30

3.324

19

280

45

81

184

2013

2014

4.072

1,028

44

3.412

15

307

64

96

135

2014

2015

4.117

1,011

45

3.484

16

314

57

77

126

2015

2016

4.200
4.386

1,020

45
47

3.597
3.743

16
17

303
323

54
54

61
64

125
137

2016

povprečje

1,020

2017

1,044

0,01

0,85

0,00

0,07

0,01

0,01

2017

0,03

delež

Avtomatsko števno mesto 576 Iljaševci
- vsa vozila (PLDP) in ločeno še osebna vozila
Vsa vozila (PLDP)

Osebna vozila

5.000
4.500
4.000

3.974

3.963

4.072

4.117

4.200

3.500

3.357

3.324

3.412

3.484

3.597

3.000

4.386
3.743

2.500
2.000
1.500
1.000
500

2 % rast PLDP na leto

2012

2013
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Grafikon 1: Analiza avtomatskega števca prometa 576 Iljaševci.
Maksimalni promet obdobja v letu 2017:
- Od ponedeljka do petka: 5.935 PLDP (31. marec 2017),
- Od sobote do nedelje: 4.710 PLDP (26. avgust 2017),
- Urni: 545 (ura: 15, dne 30. marec 2017).
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Tabela 2: Analiza avtomatskega števnega mesta 841 Vučja vas AC med leti 2012 in 2017.
841 Vučja

vas AC

08101
Vučja vas Murska
Sobota

Vsa vozila
(PLDP)

leto

± glede
na leto
prej

Motorna
kolesa

Osebna
vozila

Avtobusi

Lahka tov.
< 3,5t

Sr. tov.
3,5-7t

Tež. tov. Tov. s prik.
nad 7t
in vlačilci

leto

2012

15.104

30

8.618

135

1.900

314

141

3.965

2012

2013

14.975

0,991

29

8.561

137

1.937

307

139

3.865

2013

2014

14.986

1,001

33

8.769

135

1.928

303

172

3.647

2014

2015

15.545

1,037

36

9.140

139

2.037

293

150

3.750

2015

2016

16.285
17.003

1,048

40
45

9.772
10.300

131
130

2.160
2.182

273
263

137
132

3.772
3.951

2017

povprečje

1,024

0,23

delež

2017

1,044

0,00

0,61

0,01

0,13

0,02

0,01

2016

Avtomatsko števno mesto 841 Vučja vas AC
- vsa vozila (PLDP) in ločeno še osebna vozila
Vsa vozila (PLDP)

Osebna vozila

18.000
16.000

15.104

14.000

14.975

14.986

15.545

8.561

8.769

9.140

17.003

16.285

12.000
10.000
8.618

8.000

10.300

9.772

6.000
4.000
2.000

2,4 % rast PLDP na leto

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Grafikon 2: Analiza avtomatskega števca prometa 841 Vučja vas AC.
Maksimalni promet obdobja v letu 2017:
- Od ponedeljka do petka: 26.801 PLDP (25. avgust 2017),
- Od sobote do nedelje: 30.340 PLDP (5. avgust 2017),
- Urni: 1821 (ura: 15, dne 25. avgust 2017).
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Tabela 3: Analiza avtomatskega števnega mesta 881 priključek Vučja vas-MB med leti 2012 in
2017.
881
01741 AC
priključek
MB - Vučja
Vučja vasvas
MB

leto

Vsa vozila
(PLDP)

± glede
na leto
prej

Motorna
kolesa

Osebna
vozila

Avtobusi

Lahka tov.
< 3,5t

Sr. tov.
3,5-7t

Tež. tov. Tov. s prik.
nad 7t
in vlačilci

leto

2012

1.584

3

1.332

5

170

9

18

46

2012

2013

1.594

1,006

4

1.322

5

187

10

19

47

2013

2014

1.632

1,024

3

1.365

4

188

9

17

45

2014

2015

1.730

1,060

4

1.437

4

215

19

8

42

2015

2016

1.808
1.935

1,045

4
5

1.519
1.624

4
4

209
224

18
20

7
8

46
49

2016

povprečje

1,041

2017

1,070
0,00

0,84

0,00

0,12

0,01

0,00

0,03

2017
delež

Avtomatsko števno mesto 881 priključek Vučja vas-MB
- vsa vozila (PLDP) in ločeno še osebna vozila
Vsa vozila (PLDP)

Osebna vozila

2.500
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1.584
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1.332

1.322
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1.437

1.000
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2012
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Grafikon 3: Analiza avtomatskega števca prometa 881 priključek Vučja vas-MB.
Maksimalni promet obdobja v letu 2017:
- Od ponedeljka do petka: 2.787 PLDP (24. november 2017),
- Od sobote do nedelje: 2.692 PLDP (20. maj 2017),
- Urni: 452 (ura: 7, dne 20. maj 2017).
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Tabela 4: Analiza avtomatskega števnega mesta 882 priključek Vučja vas-MS med leti 2012 in
2017.
882
01742 AC
priključek
MS - Vučja
Vučja vasvas
MS

leto

Vsa vozila
(PLDP)

± glede
na leto
prej

Motorna
kolesa

Osebna
vozila

Avtobusi

Lahka tov.
< 3,5t

Sr. tov.
3,5-7t

Tež. tov. Tov. s prik.
nad 7t
in vlačilci

leto

2012

1.530

3

1.105

7

96

47

84

187

2012

2013

1.506

0,984

3

1.073

8

95

46

93

188

2013

2014

1.550

1,029

4

1.113

10

101

63

112

147

2014

2015

1.513

0,976

4

1.114

13

128

63

62

129

2015

2016

1.517
1.601

1,003

4
4

1.148
1.216

10
9

125
137

55
52

42
39

133
143

2016

povprečje

1,010

2017

1,055
0,00

0,76

0,01

0,09

0,03

0,02

2017

0,09

delež

Avtomatsko števno mesto 882 priključek Vučja vas-MS
- vsa vozila (PLDP) in ločeno še osebna vozila
Vsa vozila (PLDP)

Osebna vozila

1.800
1.600

1.530

1.506
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1.105

1.073

1.113

1.114

1.148

1.400
1.200
1.000

1.601
1.216
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2012
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Grafikon 4: Analiza avtomatskega števca prometa 882 priključek Vučja vas-MS.
Maksimalni promet obdobja v letu 2017:
- Od ponedeljka do petka: 2.638 PLDP (28. september 2017),
- Od sobote do nedelje: 1.889 PLDP (20. maj 2017),
- Urni: 406 (ura: 11, dne 28. september 2017).
Pri analizi avtomatskih števnih mest, ki se nahajajo na odsekih državnih cest v občini, je opazen
trend naraščanja prometa na vseh odsekih, še najbolj na priključku Vučja vas – MB, kjer
povprečna splošna rast PLDP znaša 4,1 % na leto. Stopnja rasti prometa se je določila na
podlagi primerjalne analize zadnjih petih let.
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 KOLESARSKI PROMET
Na območju občine Križevci primanjkujejo utrjene površine za kolesarje. Najdaljši odsek
kolesarske poti v občini je urejen med naselji Hrastje Mota (občina Radenci), Vučja vas in Stara
Nova vas, ki je od ceste ločena z zelenim varnostnim pasom razen v naselju Vučja vas, kjer
poteka ob cesti. Krajši odsek enosmerne kolesarske steze je urejen tudi med gostilno Zorko in
krožiščem v Križevcih in skozi naselje Iljaševci. Prav tako so se kolesarske površine uredile v
sklopu vseh novejših krožišč.
So pa na območju Občine Križevci urejene turistično-rekreacijske kolesarske poti14, katere
začetek in konec poti imajo izven meja občine. Večinoma potekajo po obstoječih cestah (tudi
makadamskih), v posameznih naseljih tudi po obstoječih kolesarskih površinah in so označene
s poenoteno vertikalno prometno signalizacijo. Kolesarska pot imanovana »Pot traminca« na
območju občine poteka skozi naselja Zasadi, Bučečovci in Vučja vas, kolesarska pot imenovana
Grossmannova pot15 pa poteka skozi naselja Grabe, Ključarovci, Logarovci in Gajševci. Prav
tako skozi občino poteka Murska kolesarska pot z oznako G-12, za katero so se v preteklosti
uredili krajši odseki po nasipih reke Mure in posameznih poljskih poteh.

Slika 9: Turistično-rekreacijske kolesarske poti (vir Geopedia).
14
15

Vir: http://www.ztsradenci.si/kiosk/index.php/rekreacija
Vir: http://www.viapomurje.si/pages/si/kolesarsko-omrezje.php?route=50
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Osnovna šola Križevci izvaja teoretična in praktična usposabljanja za pridobitev kolesarskega
izpita. V 4. razredu se učenci seznanjajo s teoretičnimi vsebinami, medtem, ko v 5. razredu, na
podlagi praktičnega usposabljanja, pristopijo k opravljanju kolesarskega izpita. Pri izvedbi
opravljanja praktične vožnje s kolesom sodelujejo tudi starši, predstavniki policije, inštruktorji
in predstavniki SPV občine Križevci.
 JAVNI POTNIŠKI PROMET
Občina Križevci stremi k učinkovitemu javnemu potniškemu prometu, ki ga sestavljata
avtobusni promet s prevozniki in cestna ter železniška infrastruktura. Avtobusna postajališča
so po občini razporejena v skladu s poselitvijo občine oz. lokacijo naselij. Dostopnost
prebivalcev do avtobusnih postajališč iz naseljenih območij je zelo dobra, saj povprečna
razdalja med dvema sosednjima avtobusnima postajališčema znaša okrog 1 km.

Slika 10: Lokacije avtobusnih postajališč /skupaj 13 lokacij (vir Geopedia).
Avtobusne medkrajevne prevoze izvajata dva prevoznika in sicer Arriva Slovenija in APMS d.
d.. Predvsem slednji pokriva večji del vseh prevozov v občini. Medkrajevne avtobusne linije, ki
potekajo preko občine Križevci v času delavnika so najpogostejše na naslednjih relacijah:
• Križevci pri Ljutomeru – Radenci (5 prevozov na delovni dan)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radenci – Križevci pri Ljutomeru (5 prevozov na dan)
Križevci pri Ljutomeru – Ljutomer (14 prevozov na delovni dan)
Ljutomer – Križevci pri Ljutomeru (13 prevozov na delovni dan)
Križevci pri Ljutomeru – Veržej (15 prevozov na delovni dan)
Veržej – Križevci pri Ljutomeru (15 prevozov na delovni dan)
Križevci pri Ljutomeru – Murska Sobota AP (10 prevozov na delovni dan)
Murska Sobota AP – Križevci pri Ljutomeru (15 prevozov na delovni dan)
Križevci pri Ljutomeru – Berkovci (3 prevozi na delovni dan)
Berkovci – Križevci pri Ljutomeru (3 prevozi na delovni dan)
…

Iz smeri Murske Sobote proti Križevcem pri Ljutomeru potekajo prevozi skoraj na vsako polno
uro (odhodi ob 6:15, 7:10, 9:10,…), prav tako iz smeri Ljutomera (6:00, 6:05, 7:10, 8:10). Iz
smeri Veržeja so prevozi pogostejši predvsem v jutranjem času (6:21, 6:24, 6:32, 7:27,…).
Podobna slika je v nasprotni smeri, kjer so najpogostejši prevozi iz smeri Križevcev pri
Ljutomeru proti Veržeju v jutranjem času (6:13, 6:18, 6:19, 7:23, 8:23,…)16.
Osnovna šola Križevci ima urejen brezplačen šolski prevoz v osnovno šolo, do katerega so
upravičeni učenci, katerih prebivališče je oddaljeno več kot 4 km od šole. Šolski avtobusi in
kombi vozijo učence v osnovno šolo iz treh smeri17:
• Smer 1:
o Berkovci (odhod 6:50)
o Kokoriči (odhod 6:53)
o Logarovci Kapela (odhod 6:55)
o Stanjkov mlin (odhod 6:57)
o Logarovci 6 (odhod 7:00)
o Grabe pri Ljutomeru K (odhod 7:01)
o Grabe pri Ljutomeru GD (odhod 7:04)
o Grabe pri Ljutomeru K (odhod 7:07)
o Ključarovci pri Ljutomeru (odhod 7:09)
o Ključarovci pri Ljutomeru K (odhod 7:11)
o Križevci pri Ljutomeru Š (odhod 7:14)
•

16
17

Smer 2:
o Grlava (odhod 6:55)
o Krištanci (odhod 6:57)
o Šalinci (odhod 6:59)
o Lukavci (odhod 7:03)
o Lukavci 60 (odhod 7:04)
o Križevci pri Ljutomeru Š (odhod 7:11)

Vir: https://www.apms.si/voznired in https://arriva.si/
Vir: http://www.os-krizevci.si/DokumentiN/publikacija_OS_Krizevci_18_19.pdf
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•

Smer 3:
o Zasadi K (odhod 6:50)
o Bučečovci (odhod 6:54)
o Vučja vas (odhod 6:56)
o St. Nova vas (odhod 6:59)
o Iljaševci (odhod 7:01)
o Križevci pri Ljutomeru Š (odhod 7:06)

Odvoz otrok po koncu pouka poteka vsak dan od ponedeljka do petka v vse smeri. Od
ponedeljka do četrtka se izvedeta dva odhoda (ob 13:05 in 14:45), ob petkih pa samo en odhod
(ob 13:50). Iz smeri naselja Dobrava vozi še manjši kombi (prevoznik Gaube). Vozni redi so
načeloma dobro zasnovani, saj onemogočajo srečevanje dveh ali več avtobusov hkrati znotraj
šolskega območja, kar bi vodilo v nastanek zastojev in konfliktnih situacij zaradi hkratnega
odlaganja otrok na za to označenih površinah za avtobus. Kljub temu pa se vmes pojavi tudi
primer prihoda dveh avtobusov istočasno.
Na območju občine Križevci ni ponudbe javnega železniškega potniškega prometa, saj
železniška proga med Ljutomerom in Gornjo Radgono služi samo za namene izvajanja
tovornega prometa. Iz tega naslova tudi železniško postajališče v naselju Boreci nima opazne
funkcije. Za prebivalce občine se najbližja železniška postaja »v obratovanju« nahaja v Občini
Ljutomer, od katere potekajo železniške povezave tako v smeri Murske Sobote kot v smeri
Ormoža in nadalje proti Mariboru.

Slika 11: Železniška proga Ljutomer – Gornja Radgona z železniškimi postajališči18.

18

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C5%A1ka_proga_Ljutomer%E2%80%93Gornja_Radgona
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Slika 12: Seznam železniških prog v Sloveniji (odsek 42 samo za tovorni promet)19.
 PROMETNI KAZALNIKI OBČINE KRIŽEVCI
Pomembnejši prometni kazalniki Občine Križevci20 21:
• Število osebnih vozil v občini: 1.903
• Število vseh motoriziranih prevoznih sredstev: 3.018
• Dolžina državnega cestnega omrežja v občini: 28,359 km
• Dolžina občinskega cestnega omrežja v občini: 70,867 km
• Dolžina železniške proge na območju občine: 9,5 km (skupna dolžina proge št. 42
znaša 23,05 km)
• Povprečna starost osebnih vozil: 9,9 let
Stopnja motorizacije v občini Križevci je v letu 2017 znašala 533 osebnih vozil na 1000
prebivalcev. V primeru, če upoštevamo vsa prevozna sredstva, ki so bila registrirana in so v
lasti gospodinjstev in podjetij v občini, potem je stopnja motorizacije leta 2017 znašala 589
vozil na 1000 prebivalcev. Stopnja motorizacije v občini Križevci je manjša v primerjavi s
stopnjo motorizacije v Republiki Sloveniji, ki znaša 541 osebnih vozil na 1000 prebivalcev.

19

Vir: https://de.wikipedia.org/wiki/Slowenien#/media/File:Railway_map_of_Slovenia.png
Vir:
https://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2221110s&ti=&path=../Database/Ekonomsko/22_transpor
t/01_22211_transport_panoge/&lang=2
21
Vir: http://www.di.gov.si/si/delovna_podrocja_in_podatki/ceste_in_promet/statisticni_podatki/
20
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Povprečna starost osebnih vozil v občini Križevci znaša 9,9 let, kar je primerljivo s slovenskim
povprečjem (10,0 let).
Tabela 5: Primerjava števila registriranih prevoznih sredstev med leti 2001 in 2017 v Občini
Križevci22.

Visok delež registriranih traktorjev in traktorskih priklopnikov potrjuje dognanja, da gre v
primeru občine Križevci za občino, kjer je kmetijsko gospodarstvo eno izmed glavnih
gospodarskih panog. Po številu registriranih traktorskih priklopnikov se občina uvršča na
visoko 15 mesto, po registriranih traktorjih pa na 67 mesto izmed vseh občin v Sloveniji.
Nasploh pa Republika Slovenija po številu osebnih vozil na 1000 prebivalcev sodi v sam
evropski vrh. V spodnjem grafikonu je predstavljena stopnja motorizacije v letih 2003, 2007 in
2013 v 27-ih evropskih državah. Glede na podatke iz leta 2013 je Slovenija glede stopnje
motorizacije zasedala 9. mesto in celo prehitela gospodarsko močnejše in razvitejše države kot
so Francija, Belgija in Španija.

22

Vir:
https://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2222105S&ti=Cestna+vozila+konec+leta+%2831%2E12%2E
%29+glede+na+vrsto+vozila+in+ob%E8ino%2C+Slovenija%2C+letno&path=../Database/Ekonomsko/22_transpo
rt/08_22221_reg_cestna_vozila/&lang=2
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Grafikon 5: Stopnja motorizacije v evropskih državah leta 2003, 2007 in 201323.
Za slovensko gospodinjstvo predstavlja lastništvo osebnih vozil izredno velik strošek. V letu
2015 je posamezno gospodinjstvo namenilo kar 18,47 % celotnega družinskega proračuna za
prevoz, kar je največ izmed vseh življenjskih potrebščin.

Grafikon 6: Porabljena denarna sredstva gospodinjstev za življenjske potrebščine v Sloveniji24.
23
24

Vir: http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/lastnistvo-osebnih-avtomobilov-3?tid=14
Vir: http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/izdatki-gospodinjstev
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 JAVNA PARKIRIŠČA V UPRAVLJANJU OBČINE KRIŽEVCI
V občini Križevci se javna parkirna mesta nahajajo v naselju Križevci pri gostilni Zorko, pri pošti,
pri Osnovni šoli Križevci in pri gostišču Šadl. Javna parkirna mesta se nahajajo še v naselju
Logarovci pri stari osnovni šoli ter v ostalih naseljih ob prostovoljnih vaško gasilskih domovih.
Občina Križevci upravlja s skupaj z okrog 120-imi javnimi parkirnimi mesti. Posamezna parkirna
mesta so danes tudi v makadamski izvedbi brez talnih označb poteka parkirnih boksov, zato je
natančnejšo oceno glede števila vseh javnih parkirnih mest težje podati. Največje območje
javnih parkirnih mest se nahaja pred Osnovno šolo Križevci, kjer je označenih okrog 60
parkirnih mest, nekaj jih je tudi v makadamski izvedbi. V sklopu javnega parkirišča čez cesto
pri gostilni Zorko sta urejeni tudi dve parkirni mesti za polnjenje električnih prevoznih
sredstev. So pa ob posameznih javnih parkiriščih tudi umeščena še zasebna parkirišča (ob
Župnijski cerkvi sv. Križa, ob stanovanjsko poslovni stavbi, kjer se nahaja pošta, pri trgovini
Mercator, pri Parku doživetij…), tako, da vsa parkirišča sestavljajo eno celoto in kot taka
zadostujejo dnevnim potrebam obiskovalcev in uporabnikov.

65
PM
18
PM

16
PM
11
PM

Slika 13: Javna parkirna mesta (PM) v območju občinskega središča.
V osnovni šolo in vrtcu je skupaj zaposlenih 68 pedagoških delavcev, kar pomeni, da je število
parkirnih mest za zaposlene dovolj, jih pa zmanjka za starše otrok, kateri svoje otroke vozijo v
šolo in vrtec z osebnimi vozili. Zaradi tega se pojavlja primer odlaganja otrok na nepreglednih
mestih znotraj šolskega krožišča, s ciljem, da se zapeljejo čim prej nazaj na regionalno cesto.
Pojavljajo se tudi krajši dinamični zastoji na območju šolskih parkirišč.
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 PROMETNA VARNOST NA OBMOČJU OBČINE KRIŽEVCI25
Na podlagi razpoložljivih podatkov o prometnih nesrečah na področju Republike Slovenije se
je v občini Križevci v zadnjih 11-ih letih zgodilo skupaj 442 prometnih nesreč (od tega 246
prometnih nesreč v naselju, 196 izven naselja). Med najpogostejšimi vzroki za nastanek
prometnih nesreč v občini Križevci so prevladovale neprilagojena hitrost (100 prometnih
nesreč), nepravilna smer/stran vožnje (104 prometnih nesreč), neupoštevanje prometnih
pravil (53 prometnih nesreč), premiki z vozilom (46 prometnih nesreč) in neustrezna varnostna
razdalja (33 prometnih nesreč). Ostalih prometnih nesreč je bilo evidentiranih občutno manj.
Med te se prištevajo prometne nesreče zaradi povoženja divjadi, prometne nesreče zaradi
naleta v parkirana vozila oziroma druge statične ovire, prometne nesreče zaradi nepravilnega
prehitevanja in ostale prometne nesreče.
Glede na lokacije prometnih nesreč se je večina prometnih nesreč zgodila na cestah državnega
reda, kjer so tudi prometni tokovi v občini najpogostejši.

Slika 14: Prometne nesreče med leti 2007 in 2018 v Občini Križevci.
Glede na tip prometne nesreče so prevladovala bočna trčenja (76 prometnih nesreč), trčenje
v objekt (73 prometnih nesreč), oplazenje (62 prometnih nesreč), čelna trčenja (40 prometnih
nesreč) in naletna trčenja (32 prometnih nesreč). Glede na tip prometne nesreče se je zgodilo
še 9 prometnih nesreč povozitve pešcev.
Glede na kraj prometne nesreče se je izmed 442 prometnih nesreč se je 354 prometnih nesreč
zgodilo na cestah, 19 na parkiriščih in samo 1 prometna nesreča v območju križišč.
25

Vir: http://nesrece.avp-rs.si/
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Slika 15: Tip prometne nesreče: bočna trčenja.

Slika 16: Tip prometne nesreče: čelna trčenja.
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Slika 17: Tip prometne nesreče: naletna trčenja.
Kljub velikemu številu prometnih nesreč med leti 2008 in 2018 je v večini primerov nastala le
materialna škoda in glede na poškodbe udeležencev v prometnih nesrečah so prevladovale
prometne nesreče brez telesnih poškodb. V enakem analiziranem obdobju sta bili evidentirani
dve prometni nesreči s smrtnim izidom. V obeh prometnih nesrečah sta zaradi posledic
prometnih nesreč umrla dva voznika motornih koles. V eni izmed prometnih nesreč je
povzročitelj prometne nesreče s smrtnim izidom bil voznik avtobusa.
Na območju občine je v zadnjih 11-ih letih bilo v prometnih nesrečah udeleženih 7 pešcev in
26 kolesarjev. Večina prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji se jih je zgodila na
regionalni cesti R1-230 (skupaj 15). Križišča ter krožna križišča v občini varna za promet, saj
prometnih nesreč v območju križiščih ni bilo evidentiranih.
 POTOVALNE NAVADE OBČANK IN OBČANOV OBČINE KRIŽEVCI
V času med 15. marcem in 29. marcem 2019 je v občini Križevci potekala anketna raziskava
glede potovalnih navad občank in občanov s ciljem, da se preuči današnje prometno stanje v
občini ter na podlagi dobljenih rezultatov definirajo prometna področja, kjer so potrebe po
spremembah največje. Anketna raziskava je potekala preko spleta (preko občinske spletne
strani in preko spletne strani mojaobcina.si). Anketo je izpolnilo 62 občanov.
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Slika 18: Objavljena anketna raziskava na občinski spletni strani.
Splošni rezultati anketne raziskave:
Anketo je izpolnilo 35 žensk in 27 moških različnih starosti.

Grafikon 7: Spol anketirancev.
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Pri izpolnjevanju ankete so sodelovale različne starostne skupine občanov. Prevladovali so
starejši občani, saj je vseh anketirancev starejših od 27 let bilo kar 93,5 %.

Grafikon 8: Starost anketirancev.
Specifični rezultati anketne raziskave:
Za namene potovanja v službo in/ali šolo se občani v pretežni meri poslužujejo uporabe
osebnega vozila. 74,2 % vprašanih potuje v službo ali šolo z osebnim vozilom. V kolikor se
upošteva samo delovno aktivno prebivalstvo in šoloobvezni otroci, potem ta delež znaša kar
88,5 %.

Grafikon 9: Potovanja v službo in/ali šolo.
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Polovica vseh anketirancev se samih vozi na delovno mesto in/ali v šolo. Nekaj anketirancev
deli svoj prevoz z ostalimi. V grafikonu so zajeti tudi anketiranci, ki ne hodijo v službo in/ali v
šolo.

Grafikon 10: Število oseb v osebnem vozilu.
Ker v občini Križevci ni večjih trgovskih centrov ali prodajnih supermarketov se večina ljudi po
nakupih odpravi z osebnim vozilom (91,9 %). Nekaj anketirancev, ki po vsej verjetnosti bivajo
v neposredni bližini manjših lokalnih trgovin, nakupe opravlja tudi peš (4,8 %) ali s kolesom
(3,2 %).

Grafikon 11: Potovanja po nakupih.
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Uporaba storitev javnega potniškega prometa v občini ne dosega ugodnih rezultatov. 77,4 %
vprašanih se storitev javnega potniškega prometa sploh ne poslužuje. 16,1 % vprašanih se
storitev javnega potniškega prometa poslužuje redko. Le 6,4 % vprašanih se storitev javnega
potniškega prometa poslužuje pogosto oziroma vsak delovni dan.

Grafikon 12: Uporaba storitev javnega potniškega prometa.
Razlogi nizke uporabe storitev javnega potniškega prometa so različni. K nizki uporabi še
najbolj botruje visok delež lastništva osebnih vozil v občini (38,7 %), manjkajoče avtobusne
linije in avtobusna postajališča (27,4 %) in neugodni vozni redi (25,8 %). Nekaj vprašanih je bilo
mnenja, da so storitve javnega potniškega prometa predrage (6,5 %) in da je javni prevoz
prepočasen (1,6 %).

Grafikon 13: Razlogi nizke uporabe storitev javnega potniškega prometa.
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Kljub podanim razlogom v prejšnjem grafikonu, je precejšen del vprašanih mnenja, da je dobro
razmišljati v smeri »nadgradnje« storitev javnega potniškega prometa v občini v smeri, da se
ponudba storitev javnega potniškega prometa približa in prilagodi potrebam uporabnikov. Kar
85,5 % vprašanih je mnenja, da bi bilo potrebno storitve javnega potniškega prometa
nadgraditi in približati uporabnikom na ustrezen način. Med podanimi predlogi izstopa pobuda
glede vzpostavitve storitve »prevoz na poziv« (40,3 %). Sledita ji predlog glede integracije
šolskih prevozov v sistem rednega linijskega prevoza (22,6 %) in povečanje frekvenc voženj ter
vzpostavitve dodatnih linij z dodatnimi postajališči (22,5 %). Samo 14,5 % vprašanih je mnenja,
da dodatne storitve javnega potniškega prometa ne bi vplivale na dvig mobilnosti med ljudmi.

Grafikon 14: Smiselnost uvedbe dodatnih storitev javnega potniškega prometa.
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66,1 % vprašanih je mnenja, da bi vzpostavitev storitev prevoza na poziv omogočila večjo
mobilnost med starejšimi občani in tistimi, ki nimajo lastnega motoriziranega prevoznega
sredstva. 27,4 % vprašanih je mnenja, da bi storitev prevoz na poziv delno pripomogla k dvigu
mobilnosti ljudi, medtem, ko samo 6,5 % vprašanih smatra, da storitev prevoz na poziv ne bi
vplivala na dvig mobilnosti med ljudmi.

Grafikon 15: Smiselnost uvedbe storitve »prevoz na poziv«.
V anketni raziskavi je sodelovala več kot polovica ljudi (51, 6 %), ki v družini nima (ali so že
odrasli) šoloobveznega otroka ali predšolskega otroka. Upoštevajoč samo družine s
šoloobveznim/predšolskim otrokom jih kar 46,7 % v šolo prihaja z organiziranim šolskim
prevozom. Peš jih prihaja 16,7 % in s kolesom 10 %. Preostalih 26,7 % vseh prihodov otrok v
šolo/vrtec je opravljenih z osebnimi vozili. Je pa tukaj potrebno upoštevati starost otrok, saj
po zakonu morajo starši svoje otroke starosti do 7 let na poti v/iz šole/vrtca spremljati.

Grafikon 16: Potovalne navade šoloobveznih in predšolskih otrok.
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Z razdaljo od kraja bivanja do šole/vrtca so pogojene odločitve staršev kako bodo njihovi otroci
potovali. Večja je razdalja, večja je verjetnost, da bodo otroci potovali kot sopotniki v osebnih
vozilih in/ali z šolskim avtobusom. Krajša je razdalja, večja je verjetnost, da bodo otroci starosti
7 let in več uporabljali tudi druge alternativne načine prihoda. Seveda ob predpogoju, da je za
druge oblike potovanja urejena ustrezna in varna infrastruktura. Upoštevajoč samo družine s
šoloobveznim/predšolskim otrokom jih kar 64,3 % v šolo pride iz oddaljenih krajev (več kot 2
km), 14,3 % jih živi na oddaljenosti med 1,5 km in 2 km, 10,7 % na oddaljenosti do 500 m, 7,1
% na oddaljenosti od 1 km do 1,5 km in 3,6 % na oddaljenosti od 500 m do 1 km.

Grafikon 17: Oddaljenost šole/vrtca od kraja bivanja otrok.
Uporaba kolesa med občani občine Križevci je različna. 48,4 % vprašanih sploh ne uporablja
kolesa, medtem ko 43,5 % vprašanih uporablja kolo izključno v rekreativne namene. Za
namene potovanja v službo, šolo, po nakupih, ipd. kolo uporablja 8,1 % vprašanih.

Grafikon 18: Uporaba kolesa med občani občine Križevci.
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46,8 % vprašanih je mnenja, da je stanje prometa v občini na zadovoljivi ravni. 29 % jih je
mnenja, da je stanje prometa v občini slabo in 6,5 % da je zelo slabo. 14,5 % vprašanih je
mnenja da je stanje prometa v občini dobro in 3,2 % zelo dobro.

Grafikon 19: Osebno zadovoljstvo občanov s stanjem prometa v občini.
Ljudje imajo različna pričakovanja, želje in vrednote, ko je govora o bodočem načrtovanju
prometa v občini. Med najpomembnejšimi vrednotami je izpostavljana varnost tako pešcev in
kolesarjev kot varnost otrok. Zaradi manjkajoče infrastrukture za promet pešcev in kolesarjev
gre za pričakovane vrednote, saj je prometa na cestah ogromno, kar znižuje kvalitetno bivanja
in kar povečuje občutek ogroženosti med najšibkejšimi prometnimi udeleženci.

Grafikon 20: Splošne vrednote, ki jih je potrebno vključiti v prihodnje načrtovalske procese.
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Varne šolske poti v občini so ocenjene s povprečno vrednostjo 3,17, kar nakazuje na potrebo
po dodatni ureditvi šolskih poti na način, da bodo med starši šoloobveznih in predšolskih otrok
prepoznane kot varne, privlačne in kvalitetne za hojo in kolesarjenje.

Grafikon 21: Urejenost varnih šolskih poti v občini.
Ceste v občini so ocenjene s povprečno vrednostjo 3,13, kar nakazuje na potrebo po dodatni
ureditvi cest na način, da bodo med motoriziranimi udeleženci v cestnem prometu
prepoznane kot varne, privlačne in kvalitetne za uporabo. Zaradi visokega deleža kmetijske
mehanizacije v občini je v sklopu urejanja cest potrebno zagotoviti dovolj široke in utrjene
bankine in odstavne niše za kmetijsko mehanizacijo v območjih, kjer zaradi pozidanega
območja in ostalih zatečenih stanj, ni možna širitev ceste.

Grafikon 22: Urejenost cest v občini.
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Rekreativne poti za kolesarje in pohodnike v občini so ocenjene s povprečno vrednostjo 2,15,
kar nakazuje na visoko potrebo po ureditvi dodatnih rekreativnih poti za kolesarje in pešce, da
bodo med rekreativnimi kolesarji in pohodniki prepoznane kot atraktivne in zanimive za
kolesarjenje in hojo. Pri urejanju tovrstne infrastrukture je potrebno vzporedno zagotoviti tudi
ustrezno označevanje tovrstnih poti zaradi jasnega in ustreznega vodenja kolesarjev in
pohodnikov po teh poteh. Tovrstne poti je smiselno načrtovati skupaj s promocijo in razvojem
novih turističnih produktov (povezovanje tovrstnih poti s turistično ponudbo kot so izletniške
kmetije, turistične kmetije, naravne znamenitosti, sakralni objekti in podobno).

Grafikon 23: Urejenost rekreativnih poti za kolesarje in pohodnike v občini.
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Javni potniški promet in taksi službe so ocenjene s povprečno vrednostjo 2,26, kar nakazuje
na visoko potrebo po vzpostavitvi novih storitev javnega potniškega prometa, s ciljem, da se
občanom približajo tudi druge možnosti javnega prevoza.

Grafikon 24: Urejenost javnega potniškega prometa in taksi služb v občini.
Površine za promet kolesarjev so ocenjene s povprečno vrednostjo 2,08, kar nakazuje na
visoko potrebo po ureditvi obstoječih in izgradnji novih površin za promet kolesarjev, ki bodo
med kolesarji prepoznane kot varne, privlačne in kvalitetne za kolesarjenje in katere bodo
poleg rekreativnega kolesarstva omogočale tudi uporabo kolesa v smislu dnevne migracije
(potovanje v službo, po nakupih, v šolo, obisk pošte, banke,…).

Grafikon 25: Urejenost površin za promet kolesarjev v občini.
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Površine za promet pešcev so ocenjene s povprečno vrednostjo 2,82, kar nakazuje na visoko
potrebo po ureditvi obstoječih in izgradnji novih površin za promet pešcev, ki bodo med pešci
prepoznane kot varne, privlačne in kvalitetne za hojo.

Grafikon 26: Urejenost površin za promet pešcev v občini.
Javne parkirne površine v občini so ocenjene s povprečno vrednostjo 2,98, kar nakazuje na
visoko potrebo predvsem po ureditvi obstoječih javnih parkirnih površin in izgradnji novih
javnih parkirnih površin. Pri umeščanju novih javnih parkirnih površin je potrebno del parkirnih
površin nameniti mladim družinam z otroci, invalidom, taksijem in dostavi. Tovrstna javna
parkirna mesta, rezervirana za določeno skupino ljudi oz. za določen namen, je potrebno
označevati v skladu z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (35. člen, druge linijske in ploščinske označbe).

Grafikon 27: Urejenost javnih parkirnih površin v občini.
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Splošna prometna varnost v občini je ocenjena s povprečno vrednostjo 3,08, kar nakazuje na
potrebo po vzpostavitvi dodatnih preventivnih ukrepov s ciljem zmanjševanja možnosti
nastanka konfliktnih situacij. Delno se bo splošna prometna varnost med občani dvignila, ko
bodo urejene nove infrastrukturne ureditve, opisane v sklopu predhodnih grafikonov, saj je
splošna prometna varnost v največji meri pogojena z ustreznimi prometnimi režimi in s
kvalitetno prometno infrastrukturo (ustrezne površine za promet pešcev, promet kolesarjev,
nadgrajene storitve javnega potniškega prometa, atraktivne javne parkirne površine,…).

Grafikon 28: Splošna prometna varnost v občini.
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Področje varovanja okolja v občini je ocenjeno s povprečno vrednostjo 2,85, kar nakazuje na
visoko potrebo po vzpostavitvi dodatnih okoljskih ukrepov s ciljem zmanjševanja
onesnaževanja okolja z odpadki, zmanjševanja obremenjevanja okolja z izpušnimi plini,
vibracijami in hrupom. Delno se bo onesnaževanje okolja z odpadki in toplogrednimi plini
omejilo, ko bodo urejene nove infrastrukturne ureditve, opisane v sklopu prejšnjih grafikonov,
delno tudi z omejitvijo prevoza težkih tovornih vozil in drugih večjih prevoznih sredstev skozi
posamezna strjena naselja in/ali območja. Delno tudi z odpravo divjih parkirišč, ki poleg tega,
da generirajo razmeroma velike prometne obremenitve, generirajo tudi visok delež odvrženih
odpadkov v naravo.

Grafikon 29: Področje varovanja okolja v občini.
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Področje obveščanja javnosti v občini je ocenjeno s povprečno vrednostjo 3,16, kar nakazuje
na potrebo po pripravi dodatnih vsebin, s ciljem ažurnega obveščanja občanov o tekočih
zadevah, ki potekajo v občini in ki se dotikajo občanov. Čeprav občina ima vzpostavljeno in
delujočo občinsko spletno stran, urejeno občinsko glasilo (Glas občine), ki izhaja enkrat letno,
so potrebni dodatni interaktivni ukrepi na področju informiranja in obveščanja javnosti.

Grafikon 30: Področje obveščanja prebivalstva v občini.
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»ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA«
VSEBINA:
Izhodišče priprave analize obstoječega stanja
Uporabljene ocenjevalne metode in orodja
Dobljeni rezultati uporabljenih ocenjevalnih metod
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3. IZHODIŠČE PRIPRAVE ANALIZE STANJA V OBČINI KRIŽEVCI
Priprava celostne prometne strategije temelji na sodobnem konceptu načrtovanja, ki zajema
celovito obravnavanje vseh zvrsti prometa ter njihovo prepletanje z družbenim okoljem. Gre
za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih
dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja, vrednotenja tako, da z njimi izpolni
potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Torej
sodobno razmišljanje, ki se odmika od dosedanje prakse, ki je temeljila v glavnem na
tradicionalnem načrtovanju gradnje infrastrukturnih objektov, ter se bliža v smeri celostnega
načrtovanja in povezovanja/sodelovanja s prebivalci občine.
Inovativnost izdelave celostne prometne strategije temelji na sloganu »načrtovanje za ljudi«
vključuje »načrtovanje z ljudmi«.

»Načrtovanje
za ljudi«

"Načrtovanje
z ljudmi"

Slika 19: Sodoben koncept načrtovanja z aktivnim vključevanjem prebivalcev.
V ospredje obravnave celostna prometna strategija postavlja ljudi in kakovost bivanja, kjer sta
promet in mobilnost definirana kot orodji za doseganje zastavljenih ciljev. Gre za celostno
obravnavo, kjer načrtovanje ni omejeno le na posamezno področje, ob tem pa obravnavanje
potreb okolja in prebivalstva ter njihovo vključevanje v načrtovanje postavlja visoko na lestvici
prioritet.
Kot izhodišče obravnave pri identifikaciji potreb družbenega okolja in prebivalcev Občine
Križevci je bilo potrebno temeljito analizirati današnje stanje, ki je služilo za oblikovanje
različnih scenarijev, ki bodo v pomoč pri razumevanju potencialov razvoja prometa in celotne
občine v prihodnosti. Opravljen kvantitativni pregled trenutnih razmer na pomembnih
razvojnih področjih (prostorski dokumenti, stanje prometa, dostopnost storitev in
infrastrukture, prometna varnost, storitve javnega potniškega prometa) je služil za pripravo
seznama pomanjkljivosti, izzivov in priložnosti za nadaljnji razvoj občine.
Temeljito izvedena analiza obstoječega stanja predstavlja začetni korak v fazi zagona procesa
izdelave celostne prometne strategije in služi za nadaljnje oblikovanje skupne vizije, ciljev in
določitve konkretnih ukrepov za njihovo uresničevanje.
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4. Z INOVATIVNIMI METODAMI OCENJEVANJA DO ORISA IZHODIŠČNEGA
STANJA V OBČINI KRIŽEVCI
S ciljem vključevanja čim večjega števila prebivalcev, lokalnih deležnikov in ostalih
zainteresiranih skupin so za pripravo analize stanja bile uporabljene sodobne inovativne in
sistematično povezane ocenjevalne metode. Z njihovim vzporednim izvajanjem so se zbirali
podatki in informacije o potovalnih navadah prebivalcev, dostopnosti ključnih točk in poti, ki
jih prebivalci in obiskovalci občine Križevci najpogosteje uporabljajo oziroma predstavljajo
vsakodnevne poti za značilne skupine prebivalcev ter ustreznosti obstoječih infrastrukturnih
pogojev za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

1. Analiza
izzivov in
priložnosti

Oris
želenega
stanja
2.
Oblikovanje
scenarijev

Slika 20: Z analizo izhodiščnega stanja do orisa želenega stanja.
Med izvedbo analize stanja, izzivov in priložnosti so bile opravljene naslednje dejavnosti:
a) Pregled ključnih občinskih dokumentov, postopkov in politik.
b) Pregled obstoječih podatkov, ovrednotenje njihove kakovosti in dostopnosti ter
njihova primerjava s potrebami izdelave celostne prometne strategije.
c) Vključitev lokalnih deležnikov v proces priprave izhodiščnega stanja ter vzajemna
prednostna določitev ključnih izzivov.
d) Pridobivanje podatkov in informacij s strani prebivalcev občine.
e) Kvantificiranje trenutnih razmer v mobilnosti in prometu.
Za izvedbo navedenih dejavnosti so bile uporabljene naslednje sodobne ocenjevalne metode:
a) Analiziranje ključnih dokumentov, postopkov in politik.
b) Ogledi stanja na terenu z lokalnimi deležniki.
c) Anketiranje/intervjuji z lokalnimi deležniki.
d) Izvedba javnih razprav s prebivalci občine Križevci.
e) Izdelava fotografskih posnetkov identificiranih problemov.
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4.1.

Analiziranje ključnih dokumentov, postopkov in politik

Sestavni del Celostne prometne strategije Občine Križevci je pregled in analiza obstoječega
stanja prostorskih dokumentov, politik in postopkov iz vidikov, ki predstavljajo pomemben
sestavni cel celotne celostne prometne strategije. Ob upoštevanju celovite vsebine so bili
analizirani sledeči vidiki:
− Prometno omrežje in povezanost sistemov;
− Dostopnost do posameznih območij;
− Peš in kolesarski promet;
− Javni potniški promet; in
− Razvojni načrti občine – prostorski razvoj (v smislu generatorjev prometa).
Za potrebe analize obstoječe dokumentacije, je v nadaljevanju podrobneje opisan povzetek
sledečih občinskih dokumentov, politik, postopkov in študij, ki se nanašajo na načrtovanje
urejanja prometa in prostora v občini:
- Občinski prostorski načrt Občine Križevci26 (vključno z zasnovami urejanja prometne
infrastrukture in razvoja naselij).
- Predlog proračuna občine Križevci za leto 2019; poglavje 2. Posebni del; točka 13 –
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije27.
- Načrt razvojnih programov 2019-202228 29.
- Letni delovni načrt OŠ Križevci za šolsko leto 2018/2019.
- Osnutek rekonstrukcije lokalne ceste Boreci – Logarovci z umestitvijo enostranske
dvosmerne kolesarske steze skupne dolžine 1.300 m.
- Tehnično poročilo k projektu PZI ureditve kolesarske trase v občini Križevci, v okviru
projekta »MURA – DRAVA.BIKE« (izdelovalec Lineal d. o. o.).
- Tehnično poročilo, ureditev regionalne ceste, površin za pešce in kolesarje ter
avtobusnih postajališč, R2-439/1303 Križevci – Žihlava km 1,361 – 9,092, PZI, Lineal
d. o. o., junij 2011.
- Prometna študija v sklopu ureditve regionalne ceste R2-439/1303 Križevci – Žihlava
od km 1.4+15 do km 9.1+50, Lineal d. o. o., junij 2011.
- Tehnično poročilo, NOVELACIJA ureditve regionalne ceste R2-439 Križevci – Žihlava;
rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika in AP od km 1.3+61 do km 4.1+00, Lineal d.
o. o., marec 2018.
- Glas občine, glasilo Občine Križevci, št. 18, avgust 2018.
- Ostalo (promocijske aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti).

26

Vir: https://www.mojaobcina.si/prenosi/razpisi/krizevci/1221_odlokopnkrizevci.pdf
Vir: https://www.obcina-krizevci.si/wp-content/uploads/2019/01/05d-PRORA%C4%8CUN-2019-1.-branjeObrazlo%C5%BEitve.pdf
28
Vir: https://www.obcina-krizevci.si/wp-content/uploads/2019/03/05g-PRORA%C4%8CUN-2019-2.-branjeNRP.pdf
29
https://www.obcina-krizevci.si/wp-content/uploads/2019/01/05h-PRORA%C4%8CUN-2019-1.-branje-NRPObrazlo%C5%BEitve.pdf
27
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Občinski prostorski načrt Občine Križevci
Cilj prostorskega razvoja občine je zagotavljanje prostorskih pogojev za:
- umestitev stanovanjske gradnje s spremljajočimi dejavnostmi v občinskem središču in
v strnjenih delih naselij, v katera bo usmerjen razvoj poselitve v občini,
- razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij v občinskem središču, možnosti za
vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, zdravniško oskrbo, športno in kulturno
dejavnost, informiranje in druženje ter razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo,
- razvoj proizvodnih, storitvenih in poslovnih dejavnosti na območju gospodarskih con,
- izboljšanje prostorskih in drugih razmer za razvoj novih delovnih mest,
- izboljšanje dostopnosti in prometne opremljenosti naselij in turističnih območij, ki
se zagotavlja z gradnjo novih cest, s prenovami obstoječih prometnic in z
zagotavljanjem ustreznih prometnih ureditev v naseljih,
- povečanje prometne varnosti,
- za ustrezno energetsko ter komunalno opremljenost naselij in turističnih območij, in
sicer s postopnim opremljanjem ob upoštevanju prioritet in faznosti glede na njihovo
vlogo in pomen v omrežju naselij (zankanje elektroenergetskega omrežja občine,
izboljšava telekomunikacij, izgradnja sistemov ogrevanja z lesno biomaso, sončno
energijo in z drugimi alternativnimi energetskimi viri) ter z novogradnjami
kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami in sistemi za oskrbo s pitno vodo,
- nadgrajevanje prepoznavnosti prostora občine, krajine in grajenih struktur, ustvarjanje
novih kvalitet v prostoru in ohranjanje naravnih kakovosti, in sicer z usmerjanjem
novogradenj predvsem na območja obstoječih naselij in območij avtohtone razpršene
poselitve, s sanacijo območij razpršene gradnje, s pazljivim umeščanjem novih ureditev
in objektov v krajino ter z ohranjanjem kmetijske rabe prostora in prvin krajinske
prepoznavnosti,
- razvoj turističnih in prostočasnih dejavnosti kot pomembnih razvojnih programov, pri
čemer se omogoča prostorske možnosti za novogradnje in širitev obstoječih turističnih
kmetij ter z navezovanje turističnih programov na kmetijsko dejavnost, ohranjanje
narave in varstvo kulturne dediščine,
- prostorske ureditve, ki so lahko v soodvisnosti od ureditev v sosednjih občinah in se
načrtujejo skupaj s temi občinami in
- za neoviran dostop javnih objektov in površin funkcionalno oviranim osebam.
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Slika 21: Zasnova prostorskega razvoja Občine Križevci30.

30

Vir: https://www.mojaobcina.si/prenosi/razpisi/krizevci/1221_povzetekzajavnost_.pdf
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Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2019
Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki
in drugi izdatki občine za eno leto. Gre za najpomembnejši akt in temeljni instrument
delovanja občine, ki ga za posamezno leto sprejme občinski svet. Je dokument, ki navaja
prioritete, cilje in namen posameznih politik.
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije predstavljajo
najpomembnejših sklopov programov področja občinskega proračuna.

enega

izmed

Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju
usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega
sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje
mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni,
povezovanj obrobnih območij in boljše oskrbe lokalnega gospodarstva.
Na podlagi predloga proračuna je za urejanje prometa in prometne infrastrukture na voljo
1.066.500 € od katerih dobrih 78 % (835.000 €) zapade na investicije in investicijsko
vzdrževanje javnih poti in cestne infrastrukture po vaseh. Planirana sredstva so namenjena za
naslednje investicije:
• Rekonstrukcija LC 223 181 Boreci – Logarovci;
• Ureditev parka pred občinsko zgradbo z okolico;
• Rekonstrukcijo mostu na LC 223 161 Logarovci – Gajševci;
• Ureditev dostopne ceste do novogradnje ob JP 724 151 na Grabah;
• Izdelava celostne prometne strategije;
• Ostala investicijska vzdrževanja javnih poti, za investicijski nadzor in izdelavo projektne
dokumentacije in za odkupe zemljišč.
Preostala sredstva iz tega programa so namenjena za upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih in lokalnih cest (133.000 €), tekoče vzdrževanje javnih poti in cestne infrastrukture
po vaseh (5.000 €), vzdrževanje trgov in krožišč (5.400 €), vzdrževanje parkirišč (5.700 €),
postavitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije (3.200 €), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javne cestne razsvetljave (32.400 €), letno ažuriranje banke cestnih podatkov
(1.000 €), ukrepe trajnostne mobilnosti (1.500 €) in za investicijsko vzdrževanje in gradnjo
državnih cest (50.000 €).
Načrt razvojnih programov 2019 – 2022
V skladu z izdelanim predlogom proračuna Občine Križevci za leto 2019 se je izdelal načrt
razvojnih programov za obdobje med leti 2019 in 2022, kateri podrobneje opisuje predvidene
ukrepe na področju prometa in prometne infrastrukture. Predvideni ukrepi so načrtovani z
namenom, da se za občane in obiskovalce uredi varna in atraktivna prometna infrastruktura,
ki bo na eni strani omogočala uporabo alternativnih prevoznih sredstev ter omogočala razvoj
novih turističnih produktov v občini.
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Med najpomembnejše ukrepe, ki bodo omogočili uporabo alternativnih prevoznih sredstev so
sledeči:
• Izgradnja hodnika za pešce proti OŠ Križevci (izboljšanje prometne varnosti
šoloobveznih in predšolskih otok ter sprehajalcev);
• Izgradnja pločnikov in kolesarske steze Grabe – Branoslavci (spodbujanje uporabe
alternativnih oblik prevoza, razvoj kolesarskega turizma);
• Rekonstrukcija LC 223 181 Boreci – Logarovci (spodbujanje uporabe alternativnih oblik
prevoza, razvoj kolesarskega turizma);
• Ureditev parka pred občinsko zgradbo z okolico (izboljšanje prometnega videza
občinskega središča, možnosti za druženje zaradi postavitve urbane opreme, ureditve
sprehajalnih potk in zasaditve hortikulture);
• Izgradnja kolesarske steze ob R2-439 (spodbujanje uporabe alternativnih oblik
prevoza, razvoj kolesarskega turizma);
• Rekonstrukcija LC 388 061 Sveti Jurij – Bučečovci, 2. faza (spodbujanje uporabe
alternativnih oblik prevoza, razvoj kolesarskega turizma);
• Kolesarska steza Lukavci – Ključarovci (spodbujanje uporabe alternativnih oblik
prevoza, razvoj kolesarskega turizma);
• Postavitev avtobusnega postajališča pri igrišču v Bučečovcih (spodbujanje uporabe
storitev javnega potniškega prometa).
Letni delovni načrt OŠ Križevci za šolsko leto 2018/2019
Osnovno šolo Križevci je v predhodnem šolskem letu obiskovalo 307 učencev, razdeljenih po
starostnih skupinah v 9. razredov oziroma v skupaj 16 oddelkov. Vrtec, ki spada pod OŠ Križevci
je v lanskem šolskem letu obiskovalo 126 predšolskih otrok razdeljenih po starostnih skupinah
v 7 oddelkov. Skupaj je osnovno šolo in vrtec v lanskem šolskem letu obiskovalo 433 otrok.
V primeru osnovne šole z vrtcem gre za enega največjih generatorjev prometa v občini. Večino
otrok starši pripeljejo z osebnimi vozili v šolo/vrtec, zaradi česar se pojavljajo na območju šole
in v njeni bližnji in daljni okolici v času jutranje konice zastoji, ki zmanjšujejo prometno varnost
vseh prometnih udeležencev.
Šola ima urejen tudi šolski prevoz, ki poteka po določenem voznem redu in je v skladu s
poselitvijo občine oz. lokacijo naselij. Šolski prevozi potekajo na treh glavnih smereh in sicer
na smeri Berkovci – Križevci, Grlava – Križevci in Zasadi – Križevci. Na povezavi Dobrava –
Križevci vozi dodatno še manjši kombi.
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Slika 22: Šolski okoliš31.
Osnutek rekonstrukcije lokalne ceste Boreci – Logarovci z umestitvijo enostranske
dvosmerne kolesarske steze skupne dolžine 1.320 m
Na obstoječi lokalni cesti 223 181 Boreci – Logarovci so se od konca naselja Boreci do kapelice
v Logarovcih pojavile večje mrežaste razpoke in posedki ceste ter bankin, za sanacijo katerih
so potrebna večja sredstva, učinki pa bi bili majhni. Sama cesta je preozka in preobremenjena
s tovornim prometom. Zato se predvideva popolna rekonstrukcija obstoječega spodnjega in
zgornjega ustroja ceste, širitev na minimalni profil ceste 5,5 m in obojestranske bankine širine
0,75 m. Obenem se bodo uredili obcestni jarki in zgradila kolesarska steza širine 2,0 m z 0,5m
bankine v skupni dolžini cca 1,320 m. Predhodno se bo uredilo tudi lastništvo ceste, ki je v
zasebni lasti.
31

Vir: http://www.os-krizevci.si/solski_okolis.html
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Tehnično poročilo k projektu PZI ureditve kolesarske trase v občini Križevci, v okviru projekta
»MURA – DRAVA.BIKE«
Po naročilu Regionalne razvojne agencije Mura d. o. o. se je izdelala projektna dokumentacija
ureditve kolesarske trase ob desni strani reke Mure. Trasa je bila razdeljena na smiselne
odseke od J1 do J7. Odseka J1 in J3 potekata po obstoječi asfaltni poti, medtem ko ostali odseki
potekajo po makadamskih površinah. Na protipoplavnem nasipu se je izvedla makadamska
izvedba kolesarske trase, na ostalih makadamskih odsekih pa se je izvedla le zamenjava
obstoječega zaglinjenega makadama z grederjem. Za namene označitve smeri vodenja
kolesarjev je bil postavljena ustrezna vertikalna prometna signalizacija. Kolesarska trasa po
kateri poteka Murska kolesarska pot je namenjena turističnemu kolesarjenju.

Slika 23: Pregledna situacija ureditve kolesarske trase, razdeljene po odsekih od J1 do J7.
Tehnično poročilo, ureditev regionalne ceste, površin za pešce in kolesarje ter avtobusnih
postajališč, R2-439/1303 Križevci – Žihlava
Za izvedbo rekonstrukcije voziščne konstrukcije in ureditev kolesarskega in peš prometa na
regionalni cesti R2-439/1303 od km 1,361 do km 9,092, to je do meje z občino Sv. Jurij ob
Ščavnici je bil izdelan PZI št. 1000/11.
Skozi naselja Lukavci, Ključarovci, Logarovci, Kokoriči in Berkovci so se za umestitev površin za
kolesarje in pešce predvidele kolesarske steze po levi strani ceste širine 1,50m in pločnik s
kolesarsko stezo in hodnikom za pešce skupne širine 2,70 m po desni strani. Med naselji se je
predvidela izvedba skupnih površin za kolesarje in pešce, ki sočasno služijo dostopu traktorjev
do kmetijskih površin.
V sklopu izdelave PZI so bili tvorjeni naslednji posegi (vezano na prometni del):
- razširitev vozišča in nadgraditev širine vozišča iz obstoječih 5,00 na 6,00 m;
- sanacija obstoječega vozišča;
- v naseljih je predvideno:
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-

-

-

o kolesarska steza širine 1,50 m na levi strani vozišča in
o pločnik desno širine 2,70 m (kolesarska steza in hodnik za pešca);
med naselji je predvideno:
o izvedba enostranske skupne mešane površine za kolesarje in pešce s skupno
širino vozišča 3,5m. Ta skupna prometna površina omogoča tudi traktorjem
dostop do kmetijskih površin ob cesti.;
priključevanje hišnih priključkov (uvozi k posameznim objektom) se izvedejo preko
pločnika s pogreznjenimi robniki;
priključevanja ulic in javnih poti na regionalno cesto se izvedejo po tipu »brez robnika«,
preureditev križišč in važnejših priključkov:
o križišče KR1 v km 1,850 v Lukavcih v katerem se z leve strani priključuje lokalna
cesta za Noršince in Ljutomer. Križišče se predela v enopasovno krožno križišče
s kapelico v sredinskem otoku.;
o križišče K2 v km 2,227 je »T« križišče v katerem se z leve strani priključuje
lokalna cesta za Cezanjevce;
o križišče KK3 v 3,856 je 4 krako v njem se z desne strani priključuje lokalna cesta
za Križevce, z leve strani pa javna pot;
o pločnik desno širine 2,70m (kolesarska steza in hodnik za pešca).
ureditev avtobusnih postajališč.

Slika 24: Ureditev regionalne ceste R2-439/1303 od km 1,361 do km 9,092.
V sklopu priprave predloga ureditve regionalne ceste R2-439/1303 Križevci – Žihlava od km
1.4+15 do km 9.1+50 je bila izdelana tudi prometna študija. Na podlagi rezultatov kapacitetnih
analiz so doseženi zakonsko ustrezni nivoji uslug tako v izhodiščnem letu kot ob koncu planske
dobe 20 let. So se pa za posamezna križišča predlagale nove prometne ureditve in sicer za
križišče v naselju Lukavci in za križišče v naselju Ključarovci, kot prikazujeta sliki 25 in 26.
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Slika 25: Predlog ureditve trikrakega enopasovnega krožišča v naselju Lukavci v km 1,850.

Slika 26: Predlog umestitve levih zavijalnih pasov v križišču na glavni prometni smeri v km
3,856.
V letu 2017 je bila po naročilu DRSI izdelana novelacija projektne dokumentacije z obnovo
projektnih pogojev oziroma soglasij. Razlog izdelane novelacije je bilo pomanjkanje sredstev
za izvedbo, zaradi česar je projekt zastal in tako ni prišlo do izvedbe. V novelaciji se je skrajšala
meja obdelave in sicer znaša od km 1,361 do km 4,100. Z novelacijo projekta se je spremenil
načrt cestne razsvetljave (zamenjava klasičnih luči z LED svetilkami in načrt prometne opreme,
ki ga je bilo potrebno uskladiti z novo zakonodajo). Ostale predvidene prometne ureditve so
ostale po prvotnem PZI-ju.

ANALIZA STANJA NA PODROČJU PROMETA V OBČINI KRIŽEVCI

57

Promocijske aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti

- Polnilna postaja za električna vozila
Občina Križevci je v letu 2018 kandidirala na Javnem pozivu za pridobitev finančne spodbude
za nakup polnilne postaje za električna vozila. Na pozivu Eko sklada je bila uspešna in si je
pridobila nepovratno finančno spodbudo v višini 3.000 EUR za nakup AC polnilne postaje, ki je
bila nameščena na parkirišču pri vaškem jedru. Za polnjenje električnih vozil sta namenjena
dva parkirna prostora, ki sta označena z ustrezno talno označbo in prometnim znakom.
Postavitev električne polnilne postaje označuje obdobje, ko se je v občini pričela promovirati
mobilnost na električni pogon.
- Projekti na šolski/državni ravni
V Osnovni šoli Križevci potekajo različne aktivnosti, s ciljem ozaveščanja otrok in njihovih
staršev glede pravilne uporabe varnostnih pasov, ter različni dogodki na temo gibanja in
zdravega življenjskega sloga. Izstopajo republiški projekt Policist Leon, Pasavček in dogodek
imenovan Dan druženja in gibanja vseh generacij – šport špas.
4.2. Ogledi stanja na terenu z lokalnimi deležniki ter izvedba intervjujev
V sodelovanju z lokalnimi deležniki so bili opravljeni ogledi stanja na terenu na območju
Občine Križevci. Delo je potekalo v več korakih. Po začetnem srečanju, predstavitvi programa
in predstavitvi udeležencev ogledov so bili opravljeni ogledi stanja na terenu. Ogledi stanja na
terenu so se v pretežni meri osredotočali na ključne točke in poti, ki jih prebivalci in obiskovalci
Občine Križevci najpogosteje uporabljajo oziroma predstavljajo vsakodnevne poti za značilne
skupine prebivalcev. Ocenjevali so se pogoji za hojo, kolesarjenje, uporabo storitev javnega
potniškega prometa in uporabo osebnega vozila. Poseben poudarek je bil tudi na ocenjevanju
dostopnosti do glavnih javnih institucij, stanovanjskih območij in med naselji v občini.
Tabela 6: Termini izvedenih ogledov stanj na terenu v Občini Križevci.
Ogled
1

Lokacija ogleda
Naselje Križevci
(ogled šolskega
okoliša in naselja
peš)

Datum
7:00 – ogled
šolskega
območja OŠ
Križevci

Prisotni lokalni deležniki
Občina Križevci, Medobčinski inšpektorat, VO
Bučečovci, občani

10:00 – ogled
naselja Križevci
2

Zaledna naselja
(mobilen ogled
naselij s kombijem)

19. marec 2019
11:00
21. marec 2019

Občina Križevci, OŠ Križevci, VO Bučečovci,
Medobčinski inšpektorat, svetniki, občani
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Slika 27: Ogled stanja na terenu na območju naselja Križevci (Križevci, 19. marec 2019).
Nadaljnji proces je bil opravljen v okviru končne razprave/intervjujev med sodelujočimi
lokalnimi deležniki.
V okviru zaključne razprave so udeleženci ogledov stanj na terenu izpolnili tudi vprašalnik,
katerega metodologija dela je temeljila na uveljavljenem orodju za ocenjevanje kolesarske
politike BYPAD – http://www.bypad.org/, z upoštevanjem in vključevanjem metodologije dela
evropskega projekta Active Travel Network – http://urbact.eu/active-travel-network.
Vprašalnik je enakovredno obravnaval vprašanja s področja hoje, kolesarjenja, javnega
potniškega prometa in upravljanja z motoriziranim prometom.
Vprašalnik je bil sestavljen iz 17 vprašanj, razdeljenih v 6 sistematično povezanih modulov.
Vsako vprašanje je imelo ponujenih 5 odgovorov, razvrščenih od stopnje 0 do stopnje 4, kjer
stopnja 0 predstavlja visoko potrebo po ukrepanju, medtem ko stopnja 4 predstavlja nizko
potrebo po ukrepanju.
Ogledi stanja na terenu so bili izvedeni vedno v dopoldanskem času med 07.30 in 12.00 uro in
so skupaj s končno razpravo in izpolnjevanjem vprašalnika v povprečju trajali 2 uri in pol.
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Tabela 7: Izbor modulov in vprašanj za lokalne deležnike.
Modul
1

Naziv modula
Potrebe uporabnikov

2

Infrastruktura in
varnost

3

Informiranje in
izobraževanje

4

Promocija trajnostne
mobilnosti
Vodenje in
koordinacija

5

6

Dopolnilne dejavnosti

Vprašanje
1. Kako občine zbirajo podatke o potrebah kolesarjev/pešcev?
2. Kakšne so možnosti, da kolesarji/pešci aktivno sodelujejo v
postopkih odločanja prometne politike?
1. Kakšna je kakovost infrastrukture za promet pešcev v občini?
2. Kakšna je kakovost infrastrukture za promet kolesarjev v
občini?
3. Kako dobro je vzdrževana infrastruktura namenjena hoji in
kolesarjenju?
4. Kako se poskuša izboljšati varnost pešcev in kolesarjev?
5. Kaj je narejeno za parkiranje koles in zmanjšanje kraje koles?
1. Kako dobro je javnost obveščena o politikah trajnostne
mobilnosti in njenih aktivnosti?
2. Kakšna je kakovost vertikalne/horizontalne prometne
signalizacije za pešce in kolesarje?
3. Kakšne so dejavnosti na področju izobraževanja in
usposabljanja o prometu?
1. Kako se vzpodbuja kolesarjenje/hoja pri različnih starostnih
skupinah?
1. Kakšen status ima trajnostna mobilnost v vsakdanjem
življenju?
2. Kako je trajnostna mobilnost vpletena v prometno politiko?
3. Kako tesno je sodelovanje z zunanjimi organizacijami (javni
potniški promet, vladne in nevladne organizacije, druge občine)?
4. V kolikšni meri sedanja razvojna politika občine podpira
trajnostno mobilnost?
1. Kaj je narejeno za obvladovanje motoriziranega prometa?
2. Kako je zagotovljena učinkovita uporaba javnega prostora
glede na upravljanje s parkirnimi prostori in omejitvijo dostopa
za motoriziran promet?

Dobljeni rezultati po posameznih vprašanjih se po ocenah razlikujejo. Najvišjo oceno so
dosegla tri vprašanja in sicer:
- Vprašanje o dejavnostih na področju izobraževanja in usposabljanja o prometu (2,0).
- Vprašanje o vzdrževanju infrastrukture namenjene hoji in kolesarjenju (2,0).
- Vprašanje glede podpore razvojne politike občine trajnostni mobilnosti (2,0).
Najnižjo oceno pa so dosegla naslednja štiri vprašanja in sicer:
- Vprašanje glede kakovosti omrežja za promet pešcev (0,5).
- Vprašanje glede kakovosti omrežja za promet kolesarjev (0,5).
- Vprašanje glede parkiranja koles in zmanjšanja kraje koles (1,0).
- Vprašanje glede vzpodbujanja kolesarjenja/hoje pri različnih ciljnih skupinah (1,0).
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Kako je zagotovljena učinkovita uporaba javnega
prostora glede na upravljanje s parkirnimi…

1,5

Kaj je narejeno za obvladovanje motoriziranega
prometa?

1,8

V kolikšni meri sedanja razvojna politika občine
podpira trajnostno mobilnost?

2,0

Kako tesno je sodelovanje z zunanjimi
organizacijami (javni potniški promet, vladne in…

1,5

Kako je trajnostna mobilnost vpletena v prometno
politiko?

1,7

Kakšen status ima trajnostna mobilnost v
vsakdanjem življenju?

1,7

Kako se vzpodbuja kolesarjenje/peš hoja pri
različnih starostnih skupinah?

1,0

Kakšne so dejavnosti na področju izobraževanja in
usposabljanja o prometu?

2,0

Kakšna je kakovost vertikalne/horizontalne
signalizacije za pešce in kolesarje?

1,2

Kako dobro je javnost obveščena o politikah
trajnostne mobilnosti in njenih aktivnosti?

1,2

Kaj je narejeno za parkiranje koles in zmanjšanje
kraje koles?

1,0

Kako se poskuša izboljšati varnost pešcev in
kolesarjev?

1,5

Kako dobro je vzdrževana infrastruktura
namenjena hoji in kolesarjenju?

2,0

Kakšna je kakovost omrežja za promet kolesarjev v
občini?

0,5

Kakšna je kakovost omrežja za promet pešcev v
občini?

0,5

Kakšne so možnosti, da kolesarji / pešci aktivno
sodelujejo v postopkih odločanja prometne…

1,7

Kako občine zbirajo podatke o potrebah kolesarjev
/ pešcev?

1,5
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Grafikon 31: Rezultati ocenjevanja po vprašanjih.
Rezultati ocenjevanja po modulih kažejo na razmeroma enakovredno obravnavo vseh
modulov s povprečno oceno 1,4. Dobljeni rezultati ponazarjajo, da večina načrtovanja poteka
na podlagi zaznanih težav, v občini pa se pojavljajo posamezna območja, kjer so razmere že
dobro urejene. Vseeno pa urejanje večine področij povezanih z načrtovanjem in promocijo
hoje in kolesarjenja še ni urejeno sistemsko.
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Najvišja ocena je bila dosežena na področju Vodenja in koordinacije (1,7) in na področju
Dopolnilnih dejavnosti (1,7), najnižji pa na področju Promocije trajnostne mobilnosti (1,0).
To kaže na potrebo po nujni vzpostavitvi interaktivnih, promocijskih, ozaveščevalnih in
komunikacijskih vsebin za različne ciljne skupine s ciljem dviga ozaveščenosti celotnega
prebivalstva. Vzporedno z izvajanjem potrebnih »mehkih« ukrepov trajnostne mobilnosti je
potrebno vzpostaviti model dolgoročnega in učinkovitega vlaganja v prometno infrastrukturo
za kolesarje in pešce, saj izvedba »mehkih« vsebin trajnostne mobilnosti sama po sebi ne bo
doprinesla k pričakovanim spremembam, če za to ne bo ustreznih infrastrukturnih pogojev.
S ciljem dviga prometne varnosti v občini, bo potrebno v prihodnjih načrtovalskih procesih
poseben poudarek nameniti realnim potrebam prebivalcev občine, saj v primeru občine
Križevci gre za pretežno kmetijsko občino in kjer veliko kmetovalcev uporablja velike kmetijske
stroje, ki ponekod segajo čez rob ceste. Tako bo potrebno poseben poudarek nameniti
izgradnji bolj širokih cest, utrjevanju bankin, izgradnji bolj širokih dostopnih poti in izgradnji
odstavnih niš ob glavnih prometnicah za večje kmetijske stroje (traktorji, traktorski priklopniki,
cisterne,…).
1,8
1,6

1,7

1,7

1,6
1,4

1,4
1,2

1,1
1,0

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Infrastruktura Informiranje in
Potrebe
uporabnikov
in varnost izobraževanje

Promocija
trajnostne
mobilnosti

Vodenje in
koordinacija

Dopolnilne
dejavnosti

Grafikon 32: Rezultati ocenjevanja po modulih.
Proces ocenjevanja se je zaključil z razpravo o ugotovitvah. Udeleženci so glede na izvedene
oglede stanja na terenu v okviru skupinskih intervjujev podali ugotovitve glede trenutnega
stanja prometa v občini ter navedli nekatere predloge, ki so po njihovem mnenju primerni in
nujni za izboljšanje stanja na področju trajnostne mobilnosti v občini.
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Slika 28: Zaključna razprava o ugotovitvah ter izpolnitev vprašalnika (Križevci, 19. marec
2019).
V tabeli 8 so podane najpogostejše ugotovitve in v tabeli 9 predlogi izboljšav, ki so jih podali
udeleženci ogledov stanj na terenu kakor tudi izdelovalec strategije.
Tabela 8: Ugotovitve udeležencev ogledov stanj na terenu.
Ključne ugotovitve udeležencev ogledov stanj na terenu po posameznem kraju
KRIŽEVCI: Preozka javna pot (724261) od regionalne ceste R1-230 proti osnovni šoli in vrtcu. V času
jutranje konice je oteženo srečevanje vozil, otroke se odlaga znotraj krožišča na nepreglednih in
potencialno nevarnih mestih, oteženo odvajanje prometa iz smeri šolskega območja zaradi
hkratnega prihoda dveh šolskih avtobusov. Zaradi čakanje na izvoz avtobusa iz šolskega območja
nastajajo krajši dinamični zastoji na regionalni cesti R1-230.
KRIŽEVCI: Šolski okoliš je preobremenjen s parkiranimi vozili.
KRIŽEVCI: Omejena dostopnost do šolskih športnih igrišč iz smeri javne poti (šifra odseka 724231).
Za namene privabljanja občanov na športna igrišča manjkajo pešpoti kakor tudi kolesarska steza ter
pokrita kolesarnica za varno parkiranje koles. Prav tako manjka urbana oprema v obliki klopi in košev
za smeti. Manjkajo promocijske aktivnosti s katerimi bi se športna igrišča približala širši javnosti.
KRIŽEVCI: Ulična razsvetljava umeščena na sredino pločnika.
KRIŽEVCI: Semaforiziran prehod za pešce na R1-230 (šolska pot) je zelo malo v uporabi.
KRIŽEVCI: Do osnovne šole je urejen pločnik ob javni poti ter utrjena pešpot od parkirišča občine do
osnovne šole. Manjkajo površine za promet pešcev iz naseljenih območij, saj se promet pešcev
(šoloobvezni otroci) vrši po lokalnih cestah in javnih poteh.
KRIŽEVCI: Previsoki robniki na območju prehodov za pešce.
KRIŽEVCI: Javna pot (šifra odseka 724238) med sabo ni povezana zaradi česar danes ni možno urediti
bodisi enosmernega ali dvosmernega prometnega režima (končna odločitev glede prometnega
režima vezana na potrebe tamkajšnjih prebivalcev).
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KRIŽEVCI: Prehod za pešce pri gostilni Šadl potrebno opremiti s semaforjem (povečano število otrok
v popoldanskih časih zaradi verouka).
KRIŽEVCI: Prostorsko in arhitekturno neatraktivno urejeno območje med gostilno Šadl, župnijsko
cerkvijo sv. Križa in nekdanjo NLB poslovalnico.
KRIŽEVCI: Javna pot (šifra odseka 724231) je ob močnejših nekajdnevnih nalivih velikokrat
poplavljena, zaradi česar prihaja do oteženega izvoza občanov na regionalno cesto prvega reda R1230/1399. Javna pot je tudi za varno odvijanje prometa preozka. Prav tako težavo predstavlja
dotrajano vozišče.
KRIŽEVCI: Manjka cestni preboj med javno potjo (724231) in lokalno cesto (223181). Danes v
primeru poplavljene javne poti ni možen izvoz stanovalcev.
KRIŽEVCI: Obe avtobusni postajališči znotraj občinskega središča sta brez nadstrešnice in brez
ustreznih informativnih tabel z aktualnimi voznimi redi, koši za smeti, ipd. Poleg tega avtobusni
postajališči nista skladni s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih (17. člen), saj sta preko avtobusnih
postajališči urejeni dovozni poti do sosednjih objektov.
KRIŽEVCI: Geometrija priključka pri gostilni Zorko je neoptimalna z dotrajanim voziščem. Manjka
ustrezna vertikalna in horizontalna prometna signalizacija ter zaradi bližine Parka doživetij in čedalje
večjega obiska pohodnikov in kolesarjev manjkajo tudi vzporedne površine za promet pešcev in
kolesarjev.
KRIŽEVCI: Na javnih površinah in ob posameznih objektih javnega značaja manjkajo atraktivne
pokrite kolesarnice za varno parkiranje koles. Prav tako manjkajo polnilne postaje za polnjenje
električnih koles.
KRIŽEVCI: Promet kolesarjev skozi naselje poteka po obstoječih cestah in pločnikih. Z vožnjo na
pločnikih se pri srečevanju s pešci pojavljajo konfliktne situacije.
KRIŽEVCI: Manjkajo mešane peš in kolesarske površine oziroma povezave do Občine Veržej.
KRIŽEVCI: Pri Parku doživetij se nahaja makadamsko parkirišče, katero uporabljajo pretežno
obiskovalci parka ter obiskovalci kasaške dirke (po koledarju dirk Kasaške zveze Slovenije se dirka
odvija v občini julija). Parkirišče ni tlakovano in označeno s parkirnimi boksi, zato se pojavljajo
primeri parkiranj po občutku in na makadamskih poteh okrog hipodroma (v času kasaške dirke).
ILJAŠEVCI: Javna pot (šifra odseka 724311) poteka skozi naselje Iljaševci, kjer se nahaja tudi podjetje
Mitos d. o. o., ki se je v preteklih letih okrepilo in povečalo svoje proizvodne kapacitete na obeh
straneh javne poti. Danes se pojavlja težava pri prevozu javne poti v smeri kmetijskih zemljišč, saj se
na javni poti odvijajo pogoste skladiščno manipulativne storitve (gibanje zaposlenih na javni poti,
vožnja viličarjev čez javno pot, dostava s težkimi vlačilci,…). Pri prevozu težkih vlačilcev se pojavlja
tudi primer ročnega snetja varovalnih ograj na mostu čez neimenovani kanal, saj v nasprotnem
primeru vlačilec ne zvozi ceste v krivini.
ILJAŠEVCI: Priključevanje posameznih stranskih prometnih smeri na regionalno cesto R1-230 je
izvedeno pod določenimi slabo preglednimi koti, zaradi česar se omejuje polje preglednosti.
Ponekod polje preglednosti omejuje visokorasla hortikultura (ciprese, liguster,…).
ILJAŠEVCI: Avtobusno postajališče v naselju nima nadstreška, prav tako manjka informativna tabla z
aktualnimi voznimi redi in koš za smeti. Dotrajana je tudi horizontalna prometna signalizacija.
ILJAŠEVCI: Manjka pločnik na drugi strani regionalne ceste R1-230.
STARA NOVA VAS: Manjka pločnik na drugi strani regionalne ceste R1-230.
STARA NOVA VAS: Avtobusno postajališče v naselju nima nadstreška, prav tako manjka informativna
tabla z aktualnimi voznimi redi in koš za smeti. Preko enega para avtobusnih postajališč je urejena
dovozna pot do stanovanjskega objekta, kar vpliva na nastanek konfliktnih točk. Poleg tega
avtobusni postajališči nista skladni s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih.
VUČJA VAS: V območju avtocestnega priključka Vučja vas ob železniški progi se je v preteklosti
vzpostavilo t. i. divje parkirišče na zato neustreznih, neprimernih in neoznačenih zemljiščih
(zemljišče je last Slovenskih železnic). Tukaj se srečujejo vozniki iz različnih krajev, s ciljem da svoj
prevoz delijo z drugimi. Ob tem ostali vozniki svoja vozila pustijo parkirana večji del dneva.
Posledično z rastjo uporabnosti divjega parkirišča narašča tudi onesnaževanje območja z odpadki
voznikov, ki smeti odvržejo v bližnje travnate površine in grmičevja. Območje ni urejeno kot
parkirišče, zato manjkajo tudi koši za smeti.
VUČJA VAS: Previsoki robniki na območju prehodov za pešce.
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VUČJA VAS: Kolesnice na mešanih peš in kolesarskih površinah silijo kolesarje, da z vožnjo
nadaljujejo po cesti. Pri visokih hitrostih kolesnice predstavljajo namreč potencialno nevarnost
padca kolesarja, saj se kolesnice pojavljajo na praktično vsakem dovozu do stanovanjskega objekta.
VUČJA VAS: Mešane peš in kolesarske površine so skozi naselje slabo označene (dotrajana
horizontalna prometna signalizacija).
KLJUČAROVCI: Štirikrako križišče v naselju se s prometno tehničnega vidika izkazuje za
problematično križišče, čeprav v omenjenem križišču v zadnjih desetih letih niso bile zaznane
prometne nesreče. Prav tako križišče ne beleži visokih prometnih obremenitev. Evidentirana je slaba
preglednost, saj se na vseh straneh v neposredni bližini križišča nahajajo stanovanjske hiše, ki mejijo
na cesto, zaradi česar se omejuje polje preglednosti. Zaradi bližine avtobusnega postajališča
manjkajo tudi prehodi za pešce in čakalne površine za pešce na obeh straneh ceste.
KLJUČAROVCI: Ob lokalni cesti (223151) med križiščem z regionalno cesto 2. reda in naseljenim
območjem naselja (kjer so že urejene površine za promet pešcev) manjkajo površine za promet
pešcev in kolesarjev.
BORECI: Manjkajo površine za promet pešcev in kolesarjev na povezavi Boreci – Logarovci (izven
naselja).
LOGAROVCI: Križišče javnih poti (724021, 724022 in 724031) je neoptimalne geometrije kljub dobri
preglednosti. Manjka ustrezna vertikalna in horizontalna prometna signalizacija s ciljem jasnega
vodenja voznikov skozi križišče. Tudi zaradi dejstva, ker so na teh javnih poteh prisotni tudi kolesarji
(bližina Gajševskega jezera).
LUKAVCI: Pri nekdanji mesariji manjka ustrezno avtobusno postajališče. Danes je avtobusno
postajališče urejeno na bližnji makadamski površini. Gre za lokacijo, kjer vozi tudi šolski avtobus,
zato je lokacijo avtobusnega postajališča potrebno s prometno varnostnega vidika ustrezno urediti
(talne označbe, hodnik za pešce, čakališče, nadstrešnica,…).
LUKAVCI: Avtobusno postajališče v naselju Lukavci je z dotrajano horizontalno prometno
signalizacijo (talne označbe za BUS postajališča), prav tako je prehod za pešce brez čakalnih površin
za pešce na eni strani vozišča (pešec pri uporabi prehoda ne more varno sestopiti s prehoda na
čakalne površine oziroma na hodnik za pešce). Manjkajo informativne table z aktualnimi voznimi
redi.

Tabela 9: Najpogostejši predlogi izboljšav.
Predlogi potrebnih izboljšav udeležencev ogledov stanj na terenu
KRIŽEVCI: Razširitev javne poti (724261) med regionalno cesto R1-230 in šolskim območjem s ciljem,
da se omogočijo varna srečevanja vozil.
KRIŽEVCI: Umestitev BUB postajališča v niši pred vstopom v krožišče z namenom, da se odpravijo
potencialni zastoji znotraj krožišča v primeru istočasnega prihoda dveh ali treh šolskih avtobusov.
KRIŽEVCI: Izgradnja cestnega preboja med javno potjo (724261) in javno potjo (724231) s ciljem, da
se okrog šole vzpostavi enosmerni prometni režim. Ukrep je potreben v kolikor sanacija javne poti
(724261) zaradi lastništva okoliških zemljišč ne bo možna.
KRIŽEVCI: Med koncem javne poti (724295) in šolskim območjem se uredijo sprehajalne poti
primerne za namene rekreacije in za namene spodbujanja dnevnih migracij (prihod otrok v vrtec in
šolo po obronkih naselja, kjer ni prometa. Predlagan ukrep se naveže na rekreativno pohodniški pot
»Pot stopinje« ter se na ta način vzpostavijo novi rekreativni in turistični produkti (tudi zaradi bližine
čebelnjaka in športnih igrišč ob šoli).
KRIŽEVCI: Okrog šolskih športnih igrišč se predvidijo nove sprehajalne poti, primerne tudi za
spodbujanje dnevnih migracij. V območju športnih igrišč se naj postavi urbana oprema (mize, klopi,
koši za smeti) ter kolesarska stojala.
KRIŽEVCI: Sanacija javne poti (724231) ter umestitev površin za promet pešcev v celotni dolžini javne
poti (umestitev prehodov za pešce). V okviru sanacije javne poti potrebno izvesti ukrepe, ki bodo
preprečevali možnosti za nastanek poplav. Vzporedno s predlaganim ukrepom se naj uredijo
parkirna mesta za zaposlene v osnovni šoli (cca 20 parkirnih mest) – spodbujanje kombiniranih
potovanj (osebno vozilo – peš). Med parkirišči in vhodom v osnovno šolo se naj uredi atraktivna
pešpot.
KRIŽEVCI: Izgradnja cestnega preboja med javno potjo (724231) in lokalno cesto (223181).
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KRIŽEVCI: Izgradnja javne poti (šifra odseka 724238) v celotni dolžini odseka ter vzpostavitev
ustreznega prometnega režima, ki bo v skladu s potrebami okoliških prebivalcev (enosmerni
prometni režim, dvosmerni prometni režim,…).
KRIŽEVCI: Sanacija križišča pri gostilni Zorko ter umestitev površin za promet pešcev in kolesarjev.
KRIŽEVCI: Ob železniški progi zagotoviti makadamske poljske poti s ciljem omogočanja dostopnosti
kmetovalcev in njihovih kmetijskih strojev do kmetijskih zemljišč.
KRIŽEVCI: Obstoječi prehod za pešce na modri podlagi pri gostilni Šadl potrebno opremiti s
semaforjem (prehod uporabljajo otroci, ko gredo h verouku).
KRIŽEVCI: Avtobusna postajališča potrebno ustrezno opremiti z nadstrešnicami ter jih zaradi
dovoznih poti prestaviti na za to ustreznejša mesta.
KRIŽEVCI: Občinsko središče med gostilno Šadl, župnijsko cerkvijo sv. Križa in nekdanjo NLB
poslovalnico se mora urediti v skladu s sodobnimi smernicami prostorskega in arhitekturnega
načrtovanja.
KRIŽEVCI: Zagotoviti ločene kolesarske povezave do OŠ Križevci.
KRIŽEVCI: Izgradnja kolesarske povezave Občina Veržej – Križevci – Boreci – Ključarovci – Občina
Ljutomer. Vzporedno z izgradnjo kolesarske povezave se naj predvidijo tudi arhitekturno urejena
kolesarska postajališča ter v neposredni bližini na javnih mestih tudi pokrite kolesarnice.
KRIŽEVCI: Zamenjava kolesarskih stojal na javnih prometnih površinah s sodobnimi pokritimi
kolesarnicami (pošta, NLB poslovalnica,…). Kolesarnici pri OŠ Križevci se naj modernizirata.
KRIŽEVCI: Droge ulične razsvetljave, ki so umeščene na površinah za promet pešcev in kolesarjev se
naj opremijo s svetlobnimi telesi zaradi pravočasnega opozarjanja pešcev in kolesarjev na statično
oviro pred njimi.
KRIŽEVCI: Na območju občinskega središča se naj zagotovijo dodatne električne polnilne postaje za
polnjenje različnih prevoznih sredstev.
KRIŽEVCI: Ob Parku doživetij se naj uredi parkirišče za avtodome. Vzporedno s parkiriščem se naj
zagotovijo sanitarni objekti, električne polnilne postaje za polnjenje električnih avtodomov in koši
za smeti.
VUČJA VAS: Odprava divjega parkirišča in preselitev parkirišča bližje AC priključku Vučja vas. Ob tem
je potrebno parkirišče ustrezno urediti, označiti parkirne bokse ter postaviti koše za smeti. V kolikor
bi šlo za legalizirano parkirišče, se tovrstno parkirišče lahko opremi še s pokrito kolesarnico.
Zemljišča ob AC priključku so v lasti DARS-a in DRSI-ja, zaradi česar bi bilo potrebno z dotičnimi
institucijami skleniti ustrezne dogovore glede rabe zemljišča in glede sofinanciranja.
ILJAŠEVCI: Javno pot (724311) urediti na način, da bo omogočen neoviran prevoz kmetijske
mehanizacije mimo podjetja Mitos d. o. o. v smeri kmetijskih zemljišč in obratno.

Udeleženci so se strinjali, da je pri oceni stanja potrebno enakovredno vrednotenje vseh
udeležencev v prometu. Stanje na področju hoje in kolesarjenja se bo lahko izboljšalo, če bo
stopnja vlaganja v infrastrukturo namenjeno prometu pešcev in kolesarjev enakovredna
vlaganju v infrastrukturo za motorizirani promet.
4.3. Javna razprava s prebivalci občine Križevci
Pri izdelavi celostne prometne strategije je ključnega pomena vključevanje posebne
podskupine deležnikov – to so prebivalci. Vključevanje prebivalcev v procese načrtovanja je
temeljna dolžnost vsakršnih lokalnih oblasti in je tudi pogoj, ki ga predpostavljajo direktive
Evropske unije in mednarodne konvencije. Vključevanje javnosti ima številne pozitivne učinke
vidne predvsem v obliki krepitve civilne družbe in lokalne politične kulture. Z njihovim aktivnim
vključevanjem se bo bistveno povečala kakovost, uspešnost, stroškovna učinkovitost,
transparentnost, sprejetost in legitimnost celostnega prometnega načrtovanja v občini.
V ta namen se je 27. marca 2019 ob 17:00 uri organizirala javna razprava s prebivalci občine v
sejni sobi Občine Križevci. Da bi jih o pripravi Celostne prometne strategije Občine Križevci kar
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najbolje obvestili so bila pripravljena in izdelana vabila v obliki plakatov, ki so se izpostavili na
najbolj obiskanih in vidnih lokacijah v občini. Prav tako je vabilo bilo posredovano
identificiranim lokalnim deležnikom in svetnikom ter objavljeno na spletni strani občine.

Slika 29: Primer objavljenega vabila na javno razpravo na spletni strani Občine Križevci.
V okviru javne razprave je bila prisotnim predstavljena zasnova Celostne prometne strategije
Občine Križevci ter katere prednosti bo občina imela z njenim končnim sprejetjem. Temeljila
je na definiranju obstoječega stanja prometa s ciljem zbiranja informacij s strani prisotnih
glede zaznanih težav na področju prometa s katerimi se dnevno srečujejo na svojih
vsakodnevnih poteh. Poseben poudarek je bil namenjen kolesarjenju, hoji, uporabi storitev
javnega potniškega prometa in upravljanju s parkirnimi prostori v občini. V okviru razprav so
se že delno nakazale smernice oblikovanja vizije bodočega razvoja urbane mobilnosti v občini.
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Slika 30: Javna razprava s prebivalci občine Križevci (sejna soba Občine Križevci, 27. marec
2019).
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Tabela 10: Navedba težav, s katerimi se prebivalci občine srečujejo na področju prometa in so
bile izpostavljene na javni razpravi.
Javne razprave s prebivalci: Identifikacija problemov
KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA NOVA VAS: Kljub omejitvam hitrosti na 50 km/h in 70 km/h na regionalni
cesti R1-230 prihaja do pogostih prekoračitev hitrosti, kar med najšibkejšimi udeleženci v prometu
povečuje občutek ogroženosti. Zaradi velikih hitrosti je tudi otežen in potencialno nevaren izvoz vozil
iz hišnih priključkov na regionalno cesto, saj glavnina poselitvenih območij v naseljih Križevci,
Iljaševci in Stara Nova vas tangira na regionalno cesto.
KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA NOVA VAS, VUČJA VAS: Hišni priključki imajo prekratke in ozke dovoze
na regionalno cesto R1-230. Ob tej regionalni cesti se nahaja ogromno kmetij z velikimi traktorskimi
priklopniki in ostalo kmetijsko mehanizacijo, s katero težje manevrirajo z regionalne ceste na hišni
priključek in obratno. Pri tem se ovira tudi promet pešcev in kolesarjev na prometnih površinah ob
regionalni cesti, kar vpliva tudi na zmanjšanje prometne varnosti.
KLJUČAROVCI, KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA NOVA VAS: Pomanjkljivo vzdrževanje regionalne ceste
R1-230, kjer so na posameznih odsekih ceste vidne že površinske poškodbe zgornjega ustroja ceste
in zaradi prisotnosti težkih tovornih vozil že udrte jame in kolesnice, ki so problematične predvsem
v času dežja in poledice, ko se na cestišču zadržujejo velike količine voda.
KRIŽEVCI (celotna občina): Slabo načrtovanje preteklih projektov na državnem cestnem omrežju,
kjer je manjkalo delo projektantov na terenu, zaradi česar so se določeni ukrepi vezani na ureditev
dovozov do hišnih priključkov izvedli po občutku, kjer se niso preverjale prevoznosti večjih kmetijskih
strojev (zavijalne krivulje). Dostopi se tako niso projektirali v korist in potrebam občanov, ki s svojimi
stanovanjskimi objekti tangirajo na državne ceste.
KRIŽEVCI (celotna občina): Zaradi velikega deleža registriranih traktorjev in traktorskih priklopnikov
in ostale kmetijske mehanizacije v občini prihaja na vseh javnih cestah do situacije nastajanja kolon
za njimi, saj določena kmetijska mehanizacija ne dosega večjih hitrosti. Pri nastajanju kolon se
traktorji s priklopniki ne morejo umaknit s ceste na odstavne niše z namenom, da bi predse pustili
vozila v koloni, saj le teh ni, prav tako je z zakonom prepovedano ustavljanje na avtobusnih
postajališčih. Tovrstno početje, v kolikor do njega pride, se s strani pristojnih služb (policija,
redarstvo) sankcionira z globo. Težava je najbolj zaznana na odseku Ključarovci – AC priključek Vučja
vas, ki je dolg 7 km in kjer je težko odstopiti prednost vozilom, ki vozijo v koloni. Prav tako je zaradi
omejitve hitrosti in poteka ceste v krivinah oteženo prehitevanje.
KRIŽEVCI (celotna občina): Občina vsako leto nameni ogromno sredstev za vzdrževanje rastlinja
znotraj različnih cestnih elementov kot so sredinski otoki v krožiščih, ločilni otoki pred vstopom v
krožišče,… Gre za slabo porabljen denar, katerega bi preventivno lahko namenili za bolj smiselne in
nujnejše zadeve na področju urejanja prometa.
KRIŽEVCI (celotna občina): Na številnih odsekih se pojavljajo primeri razraščene in slabo vzdrževane
obcestne hortikulture, ki ponekod omejujejo polje preglednosti pri vključevanju vozil iz stranskih
prometnih smeri na glavne prometne smeri. Podobno se pojavlja tudi na hišnih priključkih, kjer
lastniki ne vzdržujejo dovolj kvalitetno in pravočasno svojih obcestnih rastlin, živih ograj in podobno,
kar predstavlja potencialno nevarnost za pešce in kolesarje na pločnikih, katerih vozniki med vožnjo
iz smeri hišnih priključkov lahko hitro spregledajo.
KRIŽEVCI (celotna občina): Kljub posameznim urejenim krajšim odsekom kolesarskih povezav, se
ponekod kolesarji vozijo po napačni vozni smeri in s tem ogrožajo sebe in ostale udeležence v
cestnem prometu.
KRIŽEVCI (celotna občina): Neustrezno postavljeni prometni znaki in ulična razsvetljava na
posameznih odsekih pločnikov. Predstavljajo potencialno nevarnost naleta pešca in kolesarja v
statično oviro.
KRIŽEVCI: Problematična javna pot (724261) med regionalno cesto R1-230 in osnovno šolo, kjer se
na treh metrih srečajo avtobus, osebno vozilo, kolesar in pešec, katero mora občina prioritetno
sanirati. Zaradi izvoza avtobusa iz območja osnovne šole, ko odloži otroke, nastajajo zastoji na
regionalni cesti R1-230, kjer vozniki čakajo, da avtobus zapusti območje šole.
KRIŽEVCI: Učenci v osnovni šoli opravljajo v 4. razredu osnovne šole kolesarski izpit, vendar zaradi
manjkajoče kolesarske steze se učenci ne morejo s kolesi zapeljati iz šolskega območja ven in
obratno. Prav tako se s težavo soočajo starši predšolskih otrok ko v popoldanskem času pridejo po
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njega, saj v času, ko učenci opravljajo kolesarski izpit v območju šole, ne morejo varno zapustiti
območja z vozilom, saj je krožišče polno učencev na kolesu.
KRIŽEVCI: Med naseljem Ključarovci in avtocestnim priključkom manjka ob regionalni cesti
obojestranski pločnik in kolesarska steza. Obstajajo urejeni vmesni krajši odseki, ki med sabo niso
ustrezno povezani.
KRIŽEVCI: Strokovne in politične odločitve v preteklih letih niso bile podkrepljene z odločitvami po
meri ljudi in se javnosti v pretekle projekte ni vključevalo na ustrezen in legitimen način. Pri kreiranju
podobe lastnih vasi občani niso mogli v preteklosti sodelovati.
KRIŽEVCI: Manjkajo preventivne akcije v bližnji in daljni okolici osnovne šole s ciljem, da bi prihod
otrok v šolo bil varnejši.
KRIŽEVCI: Obstoječi prehod za pešce pri gostilni Šadl je potencialno nevaren prehod, saj so ob
gostilni umeščena parkirna mesta, ki ob polni zasedenosti onemogočata, da bi vozniki iz svoje
perspektive pravočasno zaznali na prehodu za pešce pešca ali kolesarja, saj parkirana vozila znižujejo
polje preglednosti. Prav tako zaradi prisotnosti otrok v popoldanskem času, ko gredo h verouku,
manjka semafor, ki bi deloval v prometno odvisnem času.
KRIŽEVCI: Neustrezno in prostorsko neprivlačno parkirišče pri župnijski cerkvi sv. Križa.
KRIŽEVCI, KLJUČAROVCI: Neustrezno vodenje kolesarjev v območju krožišč, kjer se jih pred vhodom
v krožišče usmerja na za to urejene površine, pri izvozu iz krožišča pa se zopet morajo preusmeriti
nazaj na vozišče. Gre za nevarna prehajanja in prepletanja različnih prometnih površin, zaradi česar
se število konfliktnih točk znotraj krožišča močno poveča.
KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA NOVA VAS: Prometne površine za promet pešcev ob regionalni cesti R1230 so velikodušne za pešce, manjkajo pa površine za promet kolesarjev, zaradi česar promet
kolesarjev v večini naselij, ki tangirajo na regionalno cesto R1-230, poteka po cesti skupaj z
motoriziranim prometom.
BUČEČOVCI: Križišče lokalne ceste (388061) in lokalne ceste (344031) prav tako ni ustrezne
geometrije in brez pasa za zavijanje v leto. Manjka ustrezna ulična razsvetljava, ki bi križišče
osvetljevala v času zmanjšane vidljivosti (megla, nočni čas). Prav tako zaradi bližine obcestnega jarka
manjka jeklena varnostna ograja.
BUČEČOVCI: Pločnik za pešce je v naselju urejen v istem nivoju kot cesta, ločen z tlakovanimi
bankinami. Ker je pločnik v istem nivoju se pojavlja problematika prevoza težkih tovornih vozil, ki
ponekod sekajo cesto na način, da se zapeljejo tudi na peščeve površine, kar je s prometno
varnostnega vidika neustrezno in nevarno.
BUČEČOVCI: Za varno srečevanje dveh večjih kmetijskih strojev je nadvoz lokalne ceste (388061) čez
hitro cesto preozek. K temu prispeva tudi obojestranski pločnik, zaradi česar se pojavlja tudi primer
vožnje kmetijskih strojev delno tudi po pločniku.
ILJAŠEVCI, VUČJA VAS: Kolesarske steze ob regionalni cesti R1-230 niso primerne za kolesarje, saj so
na vseh dovoznih poteh spuščene na nivo dovoza. T. i. kolesnice predstavljajo potencialno nevarnost
za kolesarje, saj so kolesarji pri višjih hitrostih izpostavljeni večjim nevarnostim padca.
LUKAVCI: V pripravo načrtov rekonstrukcije regionalne ceste R2-439 Lukavci – Sveti Jurij občani niso
bili vključeni na ustrezen način. V okviru izgradnje krožišča v naselju Lukavci je predvidena tudi
kapelica znotraj krožišča, kar se glede na frekventnost uporabe objekta izkazuje kot neustrezna
lokacija.
LUKAVCI: Med krožiščem v naselju Ključarovci in naseljem Lukavci poteka regionalna cesta R2-439,
ki nima utrjenih bankin in je za srečevanje večjih kmetijskih strojev preozka. Prav tako se na tej ozki
cesti nahajajo kolesarji, ki so zaradi tega podvrženi večjim nevarnostim v primeru prehitevanja vozil.
LUKAVCI: Ob Domu Lukavci, kjer stanujejo prebivalci s posebnimi potrebami, ni urejeno območje
umirjenega prometa (30 km/h).
STARA NOVA VAS: Križišče regionalne ceste R1-230 in lokalne ceste (223202), ki se na regionalno
cesto priključuje iz smeri naselja Bunčani (Občina Veržej) ni ustrezne geometrije, saj je predvsem
lokalna cesta preozka za varno srečevanje večjih tovornih vozil in kmetijske mehanizacije in za
zavijanje v levo.
VUČJA VAS: Ob avtocestnem priključku Vučja vas se je vzpostavilo t. i. divje parkirišče delavcev
migrantov, ki se ob AC priključku dobivajo iz različnih krajev in občin z namenom delitve svojega
prevoza z drugimi. Vzporedno z večanjem divjega parkirišča se veča tudi onesnaževanje okolja z
odpadki teh delavcev migrantov, ki odpadke zavržejo na bližnjo železniško progo, travnik in obcestno
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grmičevje. Prav tako lokacija divjega parkirišča ni ustrezna, saj gre za nekdanje območje železniškega
postajališča in je zemljišče kot tako v lasti Slovenskih zemljišč, kjer občina za njeno urejanje nima
pristojnosti.

Tabela 11: Predlogi in pobude prebivalcev na zaznane težave.
Javne razprave s prebivalci: Predlogi prebivalcev
KRIŽEVCI (celotna občina): Prihodnji načrtovalski procesi na področju prometa morajo biti
podkrepljeni z aktivnim vključevanjem in sodelovanjem javnosti oziroma prebivalcev iz tistih krajev,
kjer so načrtovani novi infrastrukturni posegi v okolje. Tovrstne javne razprave morajo postati
stalnica.
KRIŽEVCI (celotna občina): Vsi nadaljnji načrtovalski procesi na področju prometa na območju občine
morajo zajemati detajlno poznavanje okolja, njegove potrebe in potovalne navade prebivalcev.
KRIŽEVCI (celotna občina): Glede na to, da v primeru občine Križevci gre za izrazito kmetijsko občino,
kjer se večina prebivalcev ukvarja s kmetijskim gospodarstvom in kot taki imajo v lasti številne
kmetijske in delovne stroje, s katerimi se vozijo tudi po javnih cestah, je potrebno vzdolž najbolj
frekventnih regionalnih cest urediti posebne odstavne niše, ki bodo rezervirane izključno za
kmetijsko mehanizacijo.
KRIŽEVCI (celotna občina): Predvidene kolesarske povezave na osi Stara Nova vas – Ključarovci,
Ključarovci – Lukavci – Berkovci in občina Veržej – Ključarovci – železniški prehod Šalinci (občina
Ljutomer) se izven naselja naj uredijo na način, da bodo ločene od vozišča ter pred možnimi izleti
vozil ustrezno zavarovane z jeklenimi varnostnimi ograjami.
KRIŽEVCI (celotna občina): Prihodnje infrastrukturne ukrepe načrtovati na način, da bodo v
prihodnjih letih zahtevali čim manj vzdrževalnih del in iz tega naslova povzročali minimalne stroške.
Krožišča in njihovi sredinski otoki se naj zabetonirajo brez rastlinja, ločilni otoki pred vhodom v
naselje naj bodo asfaltirani in opremljeni le s prometnim znakom brez rastlinja,…
KRIŽEVCI (celotna občina): Na občinskem nivoju potrebno zagotoviti ustrezno vzdrževanje obcestne
hortikulture (cestni priključki).
KRIŽEVCI (celotna občina): Na območju občine se naj postavijo dodatne električne polnilne postaje
za polnjenje različnih prevoznih sredstev (kolesa, osebna vozila, avtodomi,…).
KRIŽEVCI (celotna občina): Ker se prebivalstvo stara in bo kot tako v prihodnosti uporabljalo več
drugih alternativnih prevoznih sredstev (kolesarjenje, hoja, javni potniški promet) je na občinskem
nivoju potrebno zagotoviti prometno infrastrukturo, ki bo ustrezala starejšim občanom, mladim
družinam, mladostnikom in gibalno oviranim osebam. Pomeni, da je potrebno načrtovati široke
površine za pešce, prehode načrtovati brez visokih robnikov v širini prehoda, da je ob stopniščih v
pomembnejše javne in zasebne ustanove potrebno zagotoviti poleg stopnišč tudi klančine, da se za
slabovidne in gibalno ovirane osebe zagotovijo ustrezne tlakovane površine s tipali, da se semaforji
opremijo z detektorji, kjer si pešci in kolesarji pred prečkanjem ceste s pritiskom na gumb sami
najavijo prehod, ipd.
KRIŽEVCI (celotna občina): Prometni znaki in drogovi javne razsvetljave, ki so neustrezno umeščeni
na površinah za promet pešcev in/ali kolesarjev in jih kot takih ni možno prestaviti na drugo ustrezno
lokacijo, se naj opremijo z barvnimi odsevnimi trakovi, s katerimi se določijo poteki odvijanja
prometnih tokov na teh površinah s ciljem, da se pešce in kolesarje pravočasno opozori na statično
oviro na njihovi poti.
KRIŽEVCI: Okrog osnovne šole potrebno urediti dodatno cestno povezavo, ki bo omogočila uvedbo
enosmernega prometnega režima, s katerim se eliminirajo številna križanja in potencialna nevarna
srečevanja vozil.
KRIŽEVCI: Do osnovne šole je potrebno urediti kolesarsko stezo.
KRIŽEVCI: Križevci so center občine in center vseh vasi. Otroci prihajajo v šolo in vrtec iz vseh krajev
v občini, ljudje se poslužujejo javnih storitev, ki se nahajajo v Križevcih (pošta, občina, župnijska
cerkev, trgovina Mercator, manjša podjetja, gostinski objekti…), zato je potrebno izgradnjo novih
površin za promet pešcev in kolesarjev načrtovati iz občinskega središča navzven, kot neko mrežo,
ki bo medse povezala že obstoječe površine ter zajela še ostale kraje v občini, kjer ni urejenih površin
za promet pešcev in kolesarjev.
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KRIŽEVCI: Prehod za pešce pri gostilni Šadl se zaradi neposredne bližine dveh parkirnih mest in zaradi
povečane prisotnosti otrok v popoldanskem času, ko gredo h verouku, naj opremi s semaforjem.
KLJUČAROVCI, KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA NOVA VAS: Potrebno zagotoviti dolgoročno vzdrževanje
regionalne ceste R1-230 na odseku Ključarovci – AC priključek Vučja vas, s ciljem, da se pravočasno
sanirajo poškodbe zgornjega ustroja ceste, katere so v glavnem posledica težkih tovornih vozil.
KLJUČAROVCI, KRIŽEVCI, ILJAŠEVCI, STARA NOVA VAS, VUČJA VAS: Vzdolž regionalne ceste R1-230
naj se vse do naselja Vučja vas uredijo obojestranski pločniki.
KLJUČAROVCI: Na povezavi Ključarovci – Iljaševci se na obstoječih površinah za pešce naj zarišejo
kolesarske poti s ciljem jasnega in varnega vodenja pešcev in kolesarjev. Prav tako je potrebno
postaviti ustrezno vertikalno prometno signalizacijo.
LUKAVCI: Pred vhodom v naselje Lukavci iz smeri naselja Ključarovci se naj uredi šikana s ciljem
umirjanja prometa že pred vhodom v naselje.
LUKAVCI: Vzpostavitev cone umirjanja prometa skozi naselje Lukavci (30 km/h) in mimo Doma
starejših Lukavci zaradi povečane prisotnosti pešcev.
LUKAVCI: Preselitev kapele iz predvidenega krožišča ali prometno varnostna preveritev drugega tipa
križišča v kolikor kapele ni možno prestaviti na drugo ustreznejšo lokacijo.
LUKAVCI: Pri preusmeritvi regionalne ceste R2-439 iz smeri naselja Lukavci proti lokalni cesti
(223151) v naselju Ključarovci se naj celotna trasa med obema naseljema razširi ter utrdijo bankine
za varno srečevanje večjih kmetijskih strojev.
VUČJA VAS: Divje parkirišče pri AC priključku potrebno urediti, da bo okoljsko sprejemljivo, ki ne bo
povzročalo onesnaževanja okolja z odpadki in ki bo ustrezno opremljeno z urbano opremo v obliki
košev za smeti. Potrebno skleniti dogovor s Slovenskimi železnicami glede legalizacije tega
parkirišča, oziroma z DARS-om glede možne prestavitve parkirišča bližje AC priključku na bližnje
travnate površine, ki bi se opremile z ustrezno opremo in/ali tlakovale. Potrebno vzpostaviti
dolgoročni sistem vzdrževanja tovrstnega parkirišča za dnevne migrante.

4.4. Izdelava fotografskih posnetkov identificiranih problemov
Kot podporno gradivo pri identifikaciji težav na področju prometa so bili izdelani fotografski
posnetki, s pomočjo katerih si je lažje predstavljati določen problem, s katerim se prebivalci,
naselje in celotna občina soočajo. Izdelava fotografskih posnetkov se je osredotočala na
problematiko s področja kolesarskega prometa, s področja prometa pešcev, s področja
javnega potniškega prometa, s področja upravljanja z motoriziranim prometom in s parkirnimi
prostori.
-

Problematika s področja kolesarskega prometa
Skozi naselje Križevci promet kolesarjev poteka
po obstoječih cestah, ponekod se kolesarji
poslužujejo obstoječih pločnikov s čimer se
povečujejo možnosti nastanka konfliktnih
situacij med pešci in kolesarji.
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Osnovna šola Križevci ima urejeni kolesarnici, ki
sta opremljeni še z nadstrešnico, ki parkirana
kolesa varujeta pred zunanjimi vremenskimi
vplivi. Manjkajo vgrajeni varnostni mehanizmi v
kolesarskih stojalih s ciljem varnega zaklepanja
koles. Prav tako manjka ustrezna razsvetljava, ki
bi
tovrstno
kolesarsko
infrastrukturo
osvetljevala v času zmanjšane vidljivosti. Glede
na to, da poleg učencev kolesarnici uporabljajo
tudi obiskovalci in ostali občani v času različnih
prireditev v šolski telovadnici bi tovrstne
kolesarnice bilo potrebno opremiti tudi s
kamerami, preko katerih bi se vršil video nadzor
nad parkiranimi kolesi.
Kolesarska stojala na javnih površinah niso
postavljena na ustreznih in dostopnih lokacijah,
saj so umeščena v območju parkirišč za osebna
vozila in ne pred vhodi v objekte. Poleg tega so
brez
pripadajočih
nadstrešnic
in so
neatraktivnega videza, zaradi česar je tudi
njihova uporabnost nizka.

Kolesarska stojala pri pošti so umeščena na
neustreznem mestu na pločniku, zaradi česar se
omejuje dostopnost pešcev do vhoda poslovno
stanovanjskega objekta. Prav tako ni
nadstrešnice. Uporabnost tovrstne kolesarske
infrastrukture je nizka.

Na območju naselja Boreci je urejen krajši odsek
enosmerne kolesarske steze v smeri krožišča pri
Mercatorju. Nepovezano omrežje kolesarskih
povezav kolesarje preusmerja s kolesarskih
površin na vozišče in obratno. Taki prehodi in
prepletanja med različnimi prometnimi
površinami so nepredvidljiva in nevarna, zaradi
česar se pojavljajo številne konfliktne situacije.

ANALIZA STANJA NA PODROČJU PROMETA V OBČINI KRIŽEVCI

73

Skozi naselje Križevci potekajo enosmerne
kolesarske povezave le na območju krožišča pri
Mercatorju. Nepovezano omrežje kolesarskih
povezav kolesarje preusmerja s kolesarskih
površin na vozišče in obratno. Taki prehodi in
prepletanja med različnimi prometnimi
površinami so nepredvidljiva in nevarna saj se
ustvarjajo številne konfliktne točke.

V naselju Logarovci promet kolesarjev poteka
po cesti.

Kolesarsko postajališče ali počivališče v naselju
Vučja vas predstavlja primer dobre prakse s
področja razvoja kolesarskega turizma. Kljub
temu pa se sodobna kolesarska počivališča po
državi urejajo na način, da so le ta poleg
osnovne opreme (klopi, mize, koši za smeti,
informativne table oziroma zemljevidi)
opremljena še z nadstreški, kolesarskimi stojali
in pitniki za vodo. Prav tako je smiselno tovrstna
počivališča ustrezno tlakovati in zagotoviti
direktne dostope s kolesarskih površin in
obratno.
Kolesarske površine v naselju Vučja vas imajo
dotrajano horizontalno prometno signalizacijo,
zaradi česar pešci in kolesarji nimajo občutka po
kateri smeri se smejo gibati.
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Problematika s področja prometa pešcev
Dotrajane talne označbe na obstoječih
prehodih za pešce.
Zaradi dejstva, da se prebivalstvo stara, bo v
prihodnosti potrebno zagotoviti takšne
prehode, kjer bodo čakalne površine na obeh
straneh v celotni širini prehoda spuščene na
nivo ceste s čimer se bo starejšim občanom in
gibalno oviranim občanom ter vozičkom
omogočil lažji prehod ceste.

Prehod za pešce čez regionalno cesto R1230/1399 je DRSI za njegovo označitev
uporabila kontrastno modro podlago, ki pa se
na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji
in prometni opremi na cestah (28. člen – barva
označb) uporablja le za prehode za pešce, ki so
v nivoju vozišča.
Zaradi potreb po varnem prihodu otrok h
verouku se kaže potreba po ureditvi prehoda
za pešce s semaforjem, ki bo deloval v
prometno odvisnem času (pritisk pešca na
gumb ko pride do prehoda).
Neutrjena pešpot med občino in osnovno šolo
predstavlja primer dobre prakse in omogoča
spodbujanje t. i. kombiniranih potovanj, kjer
starši vozilo parkirajo pri občini in otroci en del
poti prehodijo peš do šole. Pot uporabljajo
tudi pešci iz zalednih stanovanjskih območij in
kolesarji.
V času izrednih vremenskih razmer (dež, sneg,
poledica) je pešpot velikokrat blatna z lužami
in kot taka neprimerna za hojo in kolesarjenje,
zaradi česar se pojavlja potreba po dodatni
utrditvi poti. Smiselno je postaviti tudi urbano
opremo (klopi s koši za smeti).
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Uhojene poti med območjem osnovne šole in
poljskimi zemljišči nakazujejo prisotnost
pohodnikov iz smeri poseljenega območja v
smeri čebelnjaka in športnih igrišč pri osnovni
šoli.
Tovrstne poti je smiselno urediti na način, da
bodo prepoznane tudi kot možne pešpoti do
vrtca in osnovne šole in bodo primerne za
spodbujanje aktivne mobilnosti.
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Uhojene poti med športnimi igrišči in
naseljenim območjem ob železniški progi
nakazuje
prisotnost
pohodnikov
in
uporabnikov šolskih športnih igrišč.
Tudi na tej lokaciji je poti smiselno urediti na
način, da bodo prepoznane tudi kot možne
pešpoti do vrtca in osnovne šole in bodo
primerne za spodbujanje aktivne mobilnosti.

Prehod za pešce v naselju Vučja vas nima
spuščenih robnikov (le ti so spuščeni le v
območju prečkanja kolesarske poti) zaradi
česar je otežen prehod z otroškimi vozički ter
gibalno oviranih oseb.
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Problematika s področja javnega potniškega prometa
Obe avtobusni postajališči znotraj občinskega
središča sta brez posameznih elementov kot
je na primer nadstrešnica in klopi. Prav tako
manjkajo ustrezne informativne table z
aktualnimi voznimi redi, koši za smeti, ipd.
Poleg tega avtobusni postajališči nista skladni
s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih (17.
člen), saj sta preko avtobusnih postajališči
urejeni dovozni poti.

Avtobusno postajališče v naselju Lukavci je z
dotrajano
horizontalno
prometno
signalizacijo (talne označbe za BUS
postajališča), prav tako je prehod za pešce
brez čakalnih površin za pešce (pešec pri
uporabi prehoda ne more varno sestopiti s
prehoda na čakalne površine oziroma na
hodnik za pešce).
Manjkajo informativne table z aktualnimi
voznimi redi.
Avtobusno postajališče v naselju Iljaševci
nima nadstreška in klopi, prav tako manjka
informativna tabla z aktualnimi voznimi redi
in koš za smeti. Dotrajana je tudi horizontalna
prometna signalizacija (talne označbe za BUS
postajališča).

V naselju Lukavci, pri nekdanji mesariji,
manjka ustrezno avtobusno postajališče.
Danes je avtobusno postajališče urejeno na
bližnji makadamski površini. Gre za lokacijo,
kjer vozi tudi šolski avtobus, zato je lokacijo
avtobusnega postajališča potrebno s
prometno varnostnega vidika ustrezno
urediti (talne označbe, hodnik za pešce,
čakališče, klopi, nadstrešnica,…).
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Problematika s področja upravljanja z motoriziranim prometom
Javna pot (šifra odseka 724261) je za tekoče in
varno odvijanje prometa preozka. Težava je
vidna v glavnem v času jutranje konice med
6:30 in 7:30 ko večina staršev z osebnimi vozili
pripelje otroke v vrtec in osnovno šolo (pred
pričetkom pouka).
Oteženo je srečevanje vozil.
Polje preglednosti je omejeno zaradi visoko
raslih živih mej, ki segajo vse do roba ceste.
Prihod avtobusov ohromi popolnoma
pretočnost prometa na javni poti.
Zaznan primer prihoda dveh avtobusov hkrati,
zaradi česar je bilo odvajanje prometa iz
šolskega območja za nekaj časa popolnoma
onemogočeno.
Povečan
občutek
ogroženosti
med
najšibkejšimi udeleženci v cestnem prometu
na javni poti (pešci, kolesarji in otroci, ko
izstopajo iz vozila na nepreglednih mestih).
Nastanek krajših dinamičnih zastojev na R1230 zaradi čakanja na izvoz avtobusov iz
šolskega območja.
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V območju šolskega območja se nahaja
urejeno krožišče. V času jutranje konice
ogromno staršev znotraj krožišča odlaga svoje
otroke, zaradi česar se omejuje pretočnost
prometa. Z vožnjo nazaj po isti poti se na ozki
javni poti odvijajo številna otežena srečevanja
vozil. Iz tega razloga bi bilo smiselno urediti
mimo obstoječih parkirišč pri osnovni šoli
enosmerno cestno povezavo, ki bi potekala
mimo telovadnice in bi se navezala na javno
pot (šifra odseka 724231). Na ta način bi bilo
možno okrog šole vzpostaviti enosmerni
prometni režim s čimer bi dovajanje prometa
do šole in odvajanje prometa od šole potekalo
tekoče in bolj varno.
Geometrija priključka pri gostilni Zorko je
neoptimalna z dotrajanim voziščem. Manjka
ustrezna vertikalna in horizontalna prometna
signalizacija ter zaradi bližine Parka doživetij in
čedalje večjega obiska pohodnikov in
kolesarjev manjkajo tudi vzporedne površine
za promet pešcev in kolesarjev.
Zaradi bližine javnih parkirnih mest in
parkirnih mest opremljenih s polnilnimi
postajami za električna vozila, je smiselno
med gostilno Zorko in parkirišči umestiti še
prehod za pešce.
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Javna pot (šifra odseka 724231) je ob
močnejših nalivih velikokrat poplavljena,
zaradi česar prihaja do oteženega izvoza
občanov na regionalno cesto R1-230/1399.
Javna pot je tudi za varno odvijanje prometa
preozka. Prav tako težavo predstavlja
dotrajano vozišče.
Glede na bližino poseljenega območja iz
katerega prihaja nekaj šoloobveznih in
predšolskih otrok v šolo/vrtec manjka pločnik
ob javni poti ter utrjena prečna pešpot do
šole.

Javna pot (šifra odseka 724238) med sabo ni
povezana zaradi česar danes ni možno urediti
bodisi enosmernega ali dvosmernega
prometnega režima.
Na nepovezanem delu odseka javne poti so
zasajena sadna drevesa ter urejena zelenica.
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Javna pot (šifra odseka 724311) poteka skozi
naselje Iljaševci, kjer se nahaja tudi podjetje
Mitos d. o. o.. Podjetje se je v preteklih letih
okrepilo in povečalo svoje proizvodne
kapacitete. V ta namen so se odkupila
posamezna bližnja zemljišča zaradi česar se
danes pojavlja težava pri prevozu javne poti v
smeri kmetijskih zemljišč, saj se proizvodne
hale nahajajo na obeh straneh javne poti in
kjer se na javni poti odvijajo pogoste
skladiščno manipulativne storitve (gibanje
zaposlenih na javni poti, vožnja viličarjev čez
javno pot, dostava s težkimi vlačilci,…).
Težava je najbolj zaznana med kmetovalci, ki
preko javne poti dostopajo do svojih zalednih
poljskih zemljišč.
Pri prevozu težkih vlačilcev se pojavlja tudi
primer snetja varovalnih ograj na mostu čez
neimenovani kanal, saj v nasprotnem primeru
vlačilec ne zvozi ceste in krivine.
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Štirikrako križišče v naselju Ključarovci se s
prometno tehničnega vidika izkazuje za
problematično križišče, čeprav v omenjenem
križišču v zadnjih desetih letih ni bilo zaznanih
večjih prometnih nesreč. Prav tako križišče ne
beleži visokih prometnih obremenitev.
Pred leti je za namene izdelave PZI ureditve
regionalne ceste R2-439/1303, površin za
pešce in kolesarje ter avtobusnih postajališč
na odseku Križevci – Žihlava v km 1,361 – km
9,092 bila pripravljena tudi prometna študija,
ki je za omenjeno križišče predlagala ureditev
levih zavijalnih pasov na glavni prometni
smeri.
V primeru umestitve levih zavijalnih pasov se
močno posega v sosednja poseljena zemljišča,
kar lahko predstavlja morebitno težavo pri
realizaciji projekta, saj bi bilo potrebno
odkupiti precejšen del zemljišč.
Na podlagi terenskega ogleda križišča, se je
evidentirala slaba preglednost, saj se na vseh
straneh v neposredni bližini križišča nahajajo
stanovanjske hiše, ki mejijo na cesto, zaradi
česar se omejuje polje preglednosti.
Zaradi ravninskega poteka lokalne ceste (šifra
odseka 223151) se ustvarja optična konfuzija,
saj se voznik, ki vozi iz smeri naselja Ključarovci
proti naselju Logarovci, ves čas nahaja na
prednostni cesti. In ko pripelje v naselju
Logarovci do križišča s prednostno cesto,
zaradi bližnjih stanovanjskih hiš, ki so
umeščena z ograjami vse do ceste, z zamudo
zazna spremenjen prometni režim, kar vpliva
tudi na reakcijski čas zaustavljanja.
Prav tako križišče nima prehodov za pešce in
vzporednih površin za promet pešcev, čeprav
se v bližini nahajajo avtobusna postajališča do
katerih občani dostopajo po cesti.
ANALIZA STANJA NA PODROČJU PROMETA V OBČINI KRIŽEVCI

83

Neoptimalna geometrija križišča javnih poti
(724021, 724022 in 724031). Čeprav je križišče
dobro pregledno z nizkimi prometnimi
obremenitvami, manjka ustrezna vertikalna in
horizontalna prometna signalizacija s ciljem
jasnega vodenja voznikov skozi križišče. Tudi
zaradi dejstva, ker so na teh javnih poteh
prisotni tudi kolesarji (bližina Gajševskega
jezera).
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Problematika s področja upravljanja s parkirnimi površinami
Parkirišče ob nekdanji NLB poslovalnici je brez
zarisanih parkirnih boksov zaradi česar se
pojavljajo primeri parkiranja po občutku, tudi
na označenih površinah za pešce.

Javna parkirna mesta oziroma območje
parkirišč
namenjenih
kratkotrajnemu
parkiranju do 2h ob uporabi parkirne ure so
umeščena ob regionalni cesti, katero od ceste
ločuje pločnik. Gre za prostorsko neustrezno
urejeno območje, saj se do javnih parkirnih
mest dostopa preko dveh uvozov, kjer je eden
od teh uvozov urejen preko obstoječega
avtobusnega postajališča. Zaradi dovoznih
poti do župnijskega območja je omejeno tudi
polje preglednosti. Prav tako manjkajo
označena parkirna mesta za gibalno ovirane
osebe.
Območje tudi z vidika rabe in kvalitete
prostora ni ustrezno arhitekturno urejeno.
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Pri avtocestnem priključku Vučja vas se nahaja
divje parkirišče, ki se je oblikovalo zaradi
potreb ljudi po delitvi skupnega prevoza z
drugimi vozniki. Čeprav gre za primer dobre
prakse, kjer se z enim vozilom vozi v smeri
istega kraja več ljudi hkrati, pa imajo ta divja
parkirišča tudi svoje slabosti.
Eno večjih slabosti se kaže v onesnaževanju
okolja z odpadki, ki jih vozniki in potniki
odvržejo v bližnje grmičevje ali kar na
železniško progo.
Druga težava je manjkajoča direktna cestna
povezava do tega območja, saj se danes do
tega območja dostopa preko kolesarske poti,
ki je obenem namenjena tudi prevozu
kmetijske mehanizacije. Iz tega razloga se pri
prevozu na parkirišče in iz njega ustvarjajo
številne konfliktne situacije pri srečevanju
osebnih vozil s kolesarji, pešci in s kmetijsko
mehanizacijo.
Območje tudi z vidika rabe prostora ni
ustrezno arhitekturno urejeno, prav tako ni
poskrbljeno za odlaganje smeti v zato
namenjene zabojnike ali koše.
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»ANALIZA IZZIVOV IN PRILOŽNOSTI«
VSEBINA:
Oblikovanje ključnih ugotovitev izvedene analize stanja
Oblikovanje vizije bodočega razvoja prometa na podlagi ključnih ugotovitev
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5.

KLJUČNE UGOTOVITVE IZVEDENE ANALIZE STANJA NA PODROČJU
PROMETA V OBČINI

Občina Križevci, se bo z izdelano celostno prometno strategijo pridružila nacionalni mreži
občin, ki bodo na sistematično voden način zagotavljale in vzpostavljale pogoje za trajnostni
razvoj urbane mobilnosti, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja vseh svojih občanov.
Na podlagi izvedenih ogledov stanj na terenu, javnih razprav s prebivalci, skupnih intervjujev
in razprav z lokalnimi deležniki, izdelane analize ključnih dokumentov, postopkov in politik, ter
izdelanih fotografskih posnetkov identificiranih prometnih problemov se je izoblikoval seznam
ključnih ugotovitev, ki bodo služile za oblikovanje vizije razvoja bodoče urbane mobilnosti ter
nadalje pripravo akcijskega načrta s katerim se bo zastavljena vizija pričela uresničevati.
Ključne ugotovitve na področju upravljanja s prometom v Občini Križevci:
•

NAČRTOVALSKE PRAKSE OBČINE: Načrtovalske prakse Občine Križevci so na
zadovoljivi ravni, poleg tega tradicionalno načrtovanje za ljudi že vključuje metode
načrtovanja skupaj z ljudmi, zato se pojavljajo posameznimi projekti, ki ne obravnavajo
vprašanj povezanih samo s krepitvijo motoriziranega prometa, ampak se obravnavajo
istočasno tudi potrebe ostalih t. i. ranljivejših skupin prometnih udeležencev. Prisotna
je že celostna obravnava prometa v občini, kjer se enakovredno obravnavajo potrebe
vseh prometnih udeležencev v občini. Kljub temu pa je opazno, da razvoj nekaterih
prometnih področij v občini še vedno zaostaja za slovenskim razvojem. Vzrokov za to
je več, od tega, da je Občina Križevci majhna in si kot taka ne more privoščiti
številčnejše javne uprave, kakor tudi v omejenosti proračunskih sredstev. Spet drugo
težavo predstavlja razvejana prometna infrastruktura v občini, ki je v lasti države, in za
katero občina kot taka nima pristojnosti za njeno urejanje in upravljanje. Zato se
marsikatere težave na območju državne prometne infrastrukture, zaradi številnih
usklajevanj z državnimi institucijami (DRSI), rešujejo veliko dlje, kot posamezni
prometni problemi na območju občinske prometne infrastrukture, s katero upravlja
občina sama.
V občini med drugim manjka sistematično vodenje podatkov o potovalnih navadah
prebivalcev, o njihovih potrebah po mobilnosti in o spremljanju potreb družbenega
okolja po razvoju trajnostne mobilnosti. V okviru izdelave celostne prometne strategije
je bila na občinskem nivoju izvedena anketna raziskava glede potovalnih navad
občanov. To je prva tovrstna anketa v občini in pomemben vir podatkov za bodoče
načrtovanje prometa v občini. V občini je vzpostavljen Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, ki pa nima statusa »delujočega društva« zato bi bilo smiselno v
občini vzpostaviti dodaten in predvsem učinkovit sistem zbiranja podatkov o prometu
ter potrebah prebivalcev po razvoju urbane mobilnosti.
Pri bodočem načrtovanju prometa je zato bistvenega pomena nadaljnje aktivno
vključevanje prebivalcev v vse procese načrtovanja, saj se bo z njihovim vključevanjem
bistveno povečala kakovost, uspešnost, stroškovna učinkovitost, transparentnost,
sprejetost in legitimnost nadaljnjih načrtovalskih procesov v občini. Še bolj pomembno
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kot samo vključevanje prebivalcev v načrtovalske procese je upoštevanje njihovih želja,
predlogov in tudi kritik, saj so oni tisti, ki v občini prebivajo in zaradi katerih ima občina
nenazadnje svojo dušo.
•

NEZDRAVA IN NEAKTIVNA POTOVANJA: Vidik varnosti, hitrosti, dostopnosti in cene
igra odločilno vlogo pri odločiti kako bodo ljudje potovali. Jedro vseh potovanj v občini
je opravljenih z osebnim vozilom. Gre za prevozno sredstvo, ki prevladuje na daljših
potovanjih v službe, osnovno šolo/vrtec, po nakupih in v ostale vsakodnevne
prostočasne dejavnosti. Na podlagi rezultatov izvedene anketne raziskave kar 88,5 %
občanov za pot v službo ali šolo uporablja osebno vozilo. Tudi po nakupih se jih večina
odpravi z osebnim vozilom (91,9 %). Zaradi visoke stopnje motorizacije v občini (533
osebnih vozil/1000 prebivalcev), visokega deleža lastništva osebnih vozil med
prebivalci, nepovezanega omrežja peš in kolesarskih povezav ter neučinkovitega
javnega potniškega prometa prebivalci v drugih alternativnih oblikah potovanja ne
prepoznajo potenciala/prednosti, ki jo ima trajnostna mobilnost na okolje in zdravje
posameznika. K temu prispevajo manjkajoče kolesarske povezave, manjkajoča
vzporedna kolesarska infrastruktura, delno izgrajeno omrežje peš povezav, manjkajoči
prehodi čez cesto, nepregledna križišča in ozki cestni odseki, omejena dostopnost do
pomembnejših objektov javnega pomena v občini, pomanjkanje učinkovitih
ozaveščevalnih ukrepov in aktivnosti povezanih s promocijo trajnostne mobilnosti ter
relativno velika oddaljenost delovnih mest od kraja bivanja.
Vožnja z osebnim vozilom ima številne negativne učinke na zdravje posameznika.
Težave s hrbtenico zaradi sedečega položaja, z debelostjo zaradi nizke telesne
dejavnosti in onesnaževanje okolja s toplogrednimi plini, hrupi in vibracijami so najbolj
prepoznani dejavniki za nastanek kroničnih obolenj.

•

NEUČINKOVITI JAVNI POTNIŠKI PROMET: Javni potniški promet v Občini Križevci ni
dovolj učinkovit in atraktiven. Frekvence voženj avtobusov so načrtovane na daljše
časovne intervale.
Frekvence voženj avtobusov so v celotni Občini Križevci preredke, kar še posebej
občutijo naselja v zaledju. Pogostejše frekvence voženj so na voljo na glavni cestni
povezavi med Občino Križevci in Mestno občino Murska Sobota in med Občino Križevci
in Občino Ljutomer. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je frekvenca voženj še redkejša,
ponekod avtobusi niti ne vozijo. Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je septembra 2016
uvedlo subvencionirano enotno vozovnico integriranega javnega potniškega prometa
(IJPP) ter s tem dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih omogočilo
dostopnejši in časovno ugodnejši javni prevoz na relaciji med domom in šolo. Kljub
temu pa manjkajo subvencionirani prevozi še za druge ciljne skupine prebivalstva,
predvsem za delovno aktivno prebivalstvo, starejše občane in podjetja.
Postajališča za javni potniški promet so ponekod neprivlačna, slabše vzdrževana in s
poškodovano ali manjkajočo pripadajočo opremo. Na številnih lokacijah manjkajo
aktualni prikazi voznih redov in zemljevidi poteka avtobusnih linij. Uporabnost in
atraktivnost javnega potniškega prometa ponekod znižujejo še poškodovani in
manjkajoči sedeži in klopi, manjkajoča razsvetljava nad avtobusnim postajališčem,
manjkajoči nadstreški nad čakališčem in manjkajoči koši za smeti. Velik razlog redke
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uporabe avtobusov predstavlja nekonkurenčni potovalni čas, saj so vožnje zaradi
ustavljanja na vmesnih postajališčih daljše kar trajanje celotne vožnje še dodatno
podaljša. Naselja v Občini Križevci so razpršena in razvejana z ozkimi cestnimi
povezavami, kar ponekod omejuje dostopnost do obstoječih avtobusnih postajališč in
uvedbo novih avtobusnih linij.
Na območju Občine Križevci ni ponudbe javnega železniškega potniškega prometa, saj
železniška proga med Ljutomerom in Gornjo Radgono služi samo za namene izvajanja
tovornega prometa (2 do 3 krat na teden). Iz tega naslova tudi železniško postajališče
v naselju Boreci nima opazne funkcije. Za prebivalce občine se najbližja železniška
postaja »v obratovanju« nahaja v Občini Ljutomer, od katere potekajo železniške
povezave tako v smeri Murske Sobote kot v smeri Ormoža in nadalje proti Mariboru.
V Občini Križevci tudi ni dejavnih taksi služb, ki bi zagotavljale storitve prevoza na poziv
ter predvsem starejši populaciji prebivalstva in ljudem z omejenimi sposobnostmi
občutno olajšala mobilnost do željenih destinacij (obisk zdravnika, banke, trgovine,
sorodnikov, …).
•

NEUSTREZNI POGOJI ZA KOLESARJENJE: Čeprav v Občini Križevci na relaciji od naselja
Hrastje Mota (Občina Radenci) do naselja Vučja vas in skozi naselje vse do naselja
Bučečovci ob državni cesti R1-230/1339 ter na posameznih odsekih znotraj naselja
Iljaševci ter v območju krožišč v občini obstaja del povezanega kolesarskega omrežja,
pa kolesarjenje ne predstavlja pomembnejšega dela v funkciji dnevne mobilnosti
prebivalcev občine. Z izjemo navedenih relacij se promet kolesarjev v občini odvija
pretežno po cestišču skupaj z motoriziranimi udeleženci v cestnem promet. Ključna
ovira za povečanje privlačnosti kolesarjenja v občini je redka in le delno izgrajena
kolesarska infrastruktura. Nepovezano omrežje kolesarskih povezav v občini kolesarje
preusmerja s kolesarskih površin na vozišče in obratno. Taki prehodi in prepletanja
med različnimi prometnimi površinami so nepredvidljiva in nevarna, zato se kolesarji
raje odločijo za nadaljevanje poti po peš povezavah, če le ta obstaja v nadaljevanju
poti, kar pa zopet vodi v nastajanje konfliktnih točk med kolesarji in pešci. Prav tako
je dostopnost do objektov javnega značaja za kolesarje slaba, nevarna in tudi
neatraktivna, saj poleg manjkajočih kolesarskih povezav ni ustrezne vzporedne
kolesarske infrastrukture v obliki pokritih in z varnostnimi mehanizmi opremljenih
kolesarnic. Zato se pojavljajo primeri parkiranja in zaklepanja koles ob varovalne
ograje, ob drevesa in podobno. V občini tako primanjkujejo kolesarska postajališča s
pripadajočo opremo ob javnih ustanovah in na kolesarjem zanimivih lokacijah. Z
izjemo OŠ Križevci, drugod po občini kolesarnice niso opremljene z nadstreški, ki bi
parkirana kolesa varovali pred vremenskimi vplivi. Pred nekdanjo NLB poslovalnico se
nahaja nekaj stojal za kolesa, ki niso pokrita, prav tako jih je nekaj tudi pri pošti.
V primeru Občine Križevci gre za pretežno ravninsko občino, kar predstavlja enega
izmed glavnih razlogov za potencialni razvoj kolesarstva. Občina je tako za namene
opravljanja vsakodnevnih kratkih poti s kolesom lahko idealna.
V občini na javnih površinah, ob kulturno zgodovinskih objektih, naravnih
znamenitostih in ob obstoječih kolesarskih povezavah primanjkujejo urejena
kolesarska postajališča s samopostrežnimi servisnimi stojali za kolesa opremljenih
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z orodjem za osnovna popravila koles in ročno tlačilko z manometrom, kjer bi se
kolesarji imeli možnost ustaviti, spočiti, okrepčati, preveriti ustreznost kolesa,
pregledati informativno-turistične informacije ter se pripraviti na nadaljnjo pot s
kolesom. Kolesarska postajališča so v Evropi v porastu in so namenjena pretežno
kolesarjem, ki potujejo po državi ali med državami.
•

KLJUB UGODNIM POGOJEM HOJA NI PREPOZNANA KOT OBLIKA MOBILNOSTI: Hoja
med prebivalci občine ni prepoznana kot privlačen način potovanja na vsakodnevnih
kratkih poteh, čeprav so pogoji za hojo v občini dokaj ugodni (ravninski relief, pločniki
ob regionalnih cestah,…). Ugodni vplivi, ki jih ima hoja na zdravje, storilnost in okolje
prav tako niso prepoznani. V največji meri k temu prispeva slaba promocija hoje kot
aktivnega načina potovanja na kratkih poteh, delno izgrajeno omrežje peš povezav in
povečan občutek ogroženosti občanov ob državnih regionalnih cestah, zato
vsakodnevna kratka potovanja temeljijo pretežno na osebnem motoriziranem
prometu. K nizkemu deležu hoje prispeva tudi razpršenost naselij v zaledju, ozke
cestne povezave, oddaljenost nekaterih pomembnejših institucij javnega pomena od
zalednih naselij (npr. občina, lekarna, poštne in bančne poslovalnice,…) in oddaljenost
delovnih mest (večina ljudi je zaposlenih v drugih občinah). Prav tako je težava v
dojemanju koliko časa dejansko človek potrebuje, da pride do nekega kraja v občini
peš in koliko ga na primer s stroškovnega vidika stane uporaba osebnega vozila na
letni ravni.
Gost promet na osi Ljutomer – Križevci – Vučja vas – Radenci, številne ozke cestne
povezave znotraj naselij ter manjkajoče peš povezave in prehodi za pešce krepijo
občutek ogroženosti in dodatno odvračajo od hoje, kar je še posebej opazno pri
starejših udeležencih v cestnem prometu kakor tudi med otroci in starši predšolskih
in šoloobveznih otrok, ki na poti v vrtec/šolo spremljajo svoje otroke.
Na nekaterih mestih hojo ovira pomanjkljiva javna razsvetljava, preozke peš povezave,
visoki robniki in pomanjkljiva vertikalna in horizontalna prometna signalizacija.
Prečkanje cest je marsikje težavno zaradi neprimerno umeščenih in manjkajočih
prehodov za pešce, slabe preglednosti v križiščih, manjkajočega biča nad prehodi,
manjkajočih vgradnih LED utripal na prehodih, gostih prometnih tokov in zbledelih
talnih oznak na prehodih. Med prepletanjem kolesarjev in pešcev na skupnih
prometnih površinah nastajajo konfliktne točke.

•

NEUČINKOVITO UPRAVLJANJE Z MOTORIZIRANIM PROMETOM: Občina Križevci se
zaradi svoje lege, tesne povezanosti s sosednjimi občinami nahaja na stičišču
pomembnejših prometnih tokov, po katerih se odvijajo gosti prometni tokovi na osi
AC priključek Vučja vas – Ljutomer in Veržej – Ljutomer/AC priključek Vučja vas. Kljub
urejenim in dokaj dobro vzdrževanim cestnim povezavam se žal pojavljajo težave
vzdolž vseh državnih regionalnih cest, kjer se je v preteklosti zgodilo že precej
prometnih nesreč, ki pa so na srečo za posledico imele le materialno škodo in lažje
telesne poškodbe. Promet v občini na državnih cestah narašča, v povprečju za 2 % na
leto. Križišča v občini so glede na razpoložljive podatke glede preteklih prometnih
nesreč dokaj varna, prav tako med prometnimi nesrečami ni bilo udeleženih pešcev in
kolesarjev. Še najbolj se iz vidika prostorskega umeščanja zdi problematično križišče
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znotraj naselja Lukavci, kjer je recimo v sklopu načrtovane rekonstrukcije ceste R2-439
Križevci – Žihlava, predvideno manjše krožišče, kjer se bo namesto sredinskega otoka
nahajala obstoječa kapelica, ki je med tamkajšnjimi prebivalci precej v uporabi. V
sklopu omenjene rekonstrukcije se bodo uredila tudi druga križišča s ciljem
zagotavljanja najvišjega nivoja prometne varnosti. Občina nima oblikovane parkirne
politike, ki bi bila v skladu s sodobnimi smernicami načrtovanja rabe in uporabe javnih
parkirišč. K temu še najbolj prispeva razmeroma majhno število javnih parkirnih mest,
zato ima občina na občinskem nivoju vzpostavljeno samo eno območje z modrimi
conami, kjer je trajanje parkiranja ob uporabi parkirne ure omejeno na največ 2 uri.
To območje se nahaja med Župnijsko cerkvijo sv. Križa in gostilno Šadl. V kolikor se bo
občina v prihodnosti odločila za krepitev parkirne politike ter večala število javnih
parkirišč bo potrebno vzpostaviti ustrezne parkirne tarife, ki bodo odvračale od
dolgotrajnega parkiranja in ki bodo spodbujala kratkotrajna parkiranja. Trenutno
veljavna parkirna politika občini tako ne omogoča fleksibilnega upravljanja s
parkirnimi prostori in ne omogoča dodatnega vira zaslužka iz naslova parkiranj,
katerega bi prvenstveno lahko namenjala za financiranje prihodnjih načrtovanih
ukrepov trajnostne mobilnosti in za vzdrževanje javnih parkirišč.
V občini primanjkuje večje urejeno parkirišče za turistične avtobuse, avtodome in
osebna vozila turistov. Parkirišče bi omogočilo učinkovito prerazporeditev avtobusov
v času potekanja večjih družabnih prireditev v občini (kasaške dirke, prireditve v šolski
telovadnici,…), medtem ko bi parkirišče za avtodome in osebna vozila turistov
omogočilo, da turisti ostanejo v občini kak dan več od načrtovanega in da občine ne
prevozijo samo zaradi potovanja v ostale občine/regije/države.
Dostopnost je za ljudi z omejenimi zmožnostmi gibanja v celotni občini omejena, saj
primanjkujejo parkirna mesta za invalide, ki bi s svojo širino omogočale invalidom na
invalidskih vozičkih lažjo mobilnost okrog lastnega vozila. Prav tako je dostopnost
omejena za otroke in mladino, starejše odrasle in ljudi z omejenimi sposobnostmi saj
neutrjene peš povezave, ki služijo kot bližnjice do nekaterih območij v občini niso
ustrezno utrjene ter na območjih križanja s prometnimi površinami, kjer ni urejenih
prehodov, so mogoči konflikti.
Do Osnovne šole Križevci je urejena javna pot, na kateri je omejitev hitrosti omejena
na 5 km/h. Čeprav večina otrok in njihovih staršev pride iz smeri regionalne ceste R1230, bi na krajšem odseku regionalne ceste bilo potrebno vzpostaviti območje
omejene hitrosti 30 km/h.
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6.

VIZIJA BODOČEGA RAZVOJA PROMETA V OBČINI KRIŽEVCI

Ključne ugotovitve služijo za oblikovanje vizije bodočega razvoja prometa v Občini Križevci. V
občini, je kljub določenim identificiranim pomanjkljivostim možno najti tudi nekaj primerov
dobrih praks, ki ponazarjajo, da se koncept trajnostne mobilnosti že pojavlja v celotni občini.
Tako je možno zaslediti vzpostavljena območja umirjenega prometa v strjenih stanovanjskih
območjih z omejitvijo hitrosti na 30 km/h, delno izgrajeno omrežje kolesarskih in peš povezav,
sodelovanje v vse-evropski iniciativi Evropski teden mobilnosti, postavljene klopi ob
sprehajalnih poteh, zgrajena in dostopna športna igrišča na prostem, brezplačne možnosti
koriščenja avtobusnih prevozov za šoloobvezne otroke, ki prihajajo iz oddaljenih krajev in
podobno.
S ciljem umestitve Občine Križevci na zemljevid slovenskih in evropskih občin, ki svoje kraje
razvijajo po meri prebivalcev in za njih vzpostavljajo kvalitetnejše pogoje za bivanje, bo
potrebno obstoječe primere dobrih praks še nadgraditi ter vzporedno izvesti sveženj novih
ukrepov, ki bodo v prvi vrsti doprinesli k prepoznavanju potencialov, ki jih ima hoja,
kolesarjenje in uporaba storitev javnega potniškega prometa.
Oblikovanje vizije bodočega razvoja prometa v Občini Križevci, mora upoštevati načela
trajnostne mobilnosti ter zadovoljevati potrebe sedanje generacije, brez ogrožanja možnosti
izpolnjevanja potreb prihodnjih generacij. Temeljna načela trajnostne mobilnosti, ki jih vizija
bodočega razvoja prometa v občini mora zajemati so:
• ohranjanje naravnega okolja;
• ohranjanje in izboljševanje zdravja in varnosti vseh ljudi;
• izpolnjevanje potreb ljudi po premagovanju prostorskih razlik;
• zmanjševanje stroškov prevoza;
• zagotavljanje uporabe alternativnih načinov potovanj;
• zmanjševanje povpraševanja po fosilnih gorivih; in
• zagotavljanje dolgoročnega vzdrževanja integriranih prometnih sistemov.
Pri oblikovanju vizije bodočega razvoja prometa v občini, je ključnega pomena upoštevanje
priporočil Svetovne Zdravstvene Organizacije glede krepitve zdravega življenjskega sloga. Tako
se hoja in kolesarjenje zaradi pozitivnih učinkov na zdravje človeka obravnavata kot
priporočljivi obliki telesne dejavnosti, čedalje večji pomen pa pridobivata tudi kot obliki
potovanja. Torej peš ali s kolesom v službo, šolo, po nakupih in v ostale vsakodnevne ter
prostočasne aktivnosti lahko posamezniki zadostijo dnevnim potrebam po telesni dejavnosti
in prispevajo k ohranjanju okolja.
Izboljšana kakovost življenja, uravnotežena prometna ponudba, učinkovita in
enakopravna dostopnost, izboljšana prometna varnost in razvoj turističnih produktov,
predstavljajo glavne parametre vizije bodočega razvoja urbane mobilnosti v Občini
Križevci.
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•

VIZIJA IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V OBČINI KRIŽEVCI

Boljša kakovost življenja je nekaj, k čemur bo Celostna prometna strategija Občine Križevci
sledila in s ciljem uresničevanja sprememb na bolje, bo udejanjala v praksi sprejete ukrepe.
Zavedajoč se širših globalnih sprememb in trendov na državni ravni ter geostrateškega
položaja Občine Križevci, bo sodobna prometna infrastruktura omogočala razvoj občine
tako navznoter kakor tudi navzven, v povezavi z ostalimi sosednjimi občinami in nadalje s
celotnim slovenskim prostorom. S sprejetjem celostne prometne strategije bo
pozicioniranje občine v slovenskem prostoru postalo še uspešnejše, prav tako se bo občina
pridružila nacionalni mreži občin, ki že danes na sistematično voden način zagotavljajo in
vzpostavljajo pogoje za trajnostni razvoj urbane mobilnosti. In to vse s ciljem izboljšanja
kakovosti življenja vseh svojih občanov.
V luči dolgoročnih razvojnih sprememb, pomemben izziv predstavlja povečanje zaupanja s
strani občanov. Zaradi družbene raznolikosti, je pomembno dosledno spoštovati družbene
vrednote, kot so solidarnost, strpnost, medsebojno sodelovanje, varnost in mir, pri čemer
pa je pomembno, da se vse strani zavedajo svojih obveznosti in dolžnosti.
Skozi proces vzgoje in izobraževanja je smiselno dodatno krepiti znanje ter razvijati
kompetence in veščine za življenje (npr. kolesarski izpit je časovno omejen in se dotakne
najstnikov zgolj v času, ko izpit opravljajo, pozneje pa se z njimi nihče več ne ukvarja).
•

VIZIJA RAZVOJA URAVNOTEŽENE PROMETNE PONUDBE

Razvoj uravnotežene prometne ponudbe bo zajemal vzpostavitev celostnega načrtovanja
trajnostne mobilnosti in udejanjanje v praksi sprejetih ukrepov, s ciljem, da se prepoznajo
potenciali, ki jih imajo hoja, kolesarjenje in uporaba storitev javnega potniškega prometa na
celotno družbeno okolje. Celostno načrtovanje prometa ni usmerjeno proti uporabi zasebnega
motoriziranega prevoza. Kljub temu, pa se želi njegova uporaba z razvojem in vzpostavitvijo
alternativnih ponudb trajnostne mobilnosti omejiti.
Vizija razvoja uravnotežene prometne ponudbe bo zajemala vzpostavitev široke palete
prevoznih načinov visoke kakovosti, s katerimi bodo prebivalci potovali hitreje in udobneje, z
večjim občutkom varnosti in zadovoljstva, z manj težav, hrupa, vibracij in onesnaženja zraka,
ter predvsem ceneje zaradi manjših potreb po pogonskem gorivu in ostalih stroškov, ki jih
osebno vozilo predstavlja. S ciljem privabljanja prebivalcev, obiskovalcev (turistov) in podjetij,
bo razvita prometna ponudba uravnotežena, kar bo omogočalo razvoj in rast občine.
•

VIZIJA ZAGOTAVLJANJA UČINKOVITE IN ENAKOPRAVNE DOSTOPNOSTI ZA VSE

Zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse skupine prebivalstva
predstavlja glavni pogoj, da bo uravnotežena prometna ponudba med uporabniki
(prebivalci in obiskovalci) prepoznana kot ustrezna alternativa zasebnemu motornemu
prometu. Zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti do površin za rekreacijo,
športnih območij, parkov, stanovanjskih območij, objektov javnega značaja, naravnih in
kulturnih znamenitosti pomeni zagotovitev sodobne infrastrukture namenjene otrokom in
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mladim, starejšim odraslim in ljudem z omejenimi sposobnostmi.
S ciljem povečanja privlačnosti in atraktivnosti kolesarskega prometa in izboljšanja
dostopnosti s kolesi v Občini Križevci je ključnega pomena modernizacija obstoječega
kolesarskega omrežja, ki bi morala celostno povezovati vsa večja frekventna območja in
zaledna naselja v občini (kot tudi predvideva zasnova razvoja omrežja kolesarskih poti in stez
Občine Križevci iz Odloka o OPN Občine Križevci, 21. člen32). Glavni izzivi nadaljnjega razvoja
kolesarjenja v Občini Križevci tako predstavljajo načrtovanje in izgradnja kolesarske
infrastrukture, evidentiranje in odprava črnih točk za kolesarje in promocija kolesarjenja kot
enakovrednega potovalnega načina tako znotraj urbaniziranih (naselja ob R1-230) kot tudi v
zalednih predelih (naselja ob R2-439) Občine Križevci.
Današnji manjši delež kolesarjev v funkciji dnevne mobilnosti v Občini Križevci ne pomeni, da
vlaganja v zagotavljanje ustrezne kolesarske infrastrukture niso potrebna. Velikokrat neobstoj
ali slabo in pomanjkljivo urejena obstoječa infrastruktura odbijajo potencialne kolesarje, ki bi
spremenili svoje potovalne navade, v kolikor bi se zagotovila ustrezna kolesarska
infrastruktura in ustrezno promoviralo kolesarjenje v funkciji dnevne mobilnosti. Pozitivno je,
da ima občina že okvirno zadane načrte za razvoj daljinskega kolesarjenja v obliki izgradnje
daljinskih in regionalnih kolesarskih povezav. Daljinske in regionalne kolesarske povezave so v
prvi vrsti namenjena razvoju izletniško naravnane turistične ponudbe, a bo z ustreznimi
ureditvami lahko spodbudila kolesarjenje tudi v funkciji dnevne mobilnosti. Za razvoj
kolesarjenja v Občini Križevci je ključnega pomena izgradnja občinskega kolesarskega omrežja,
ki bo med sabo povezalo vsa večja in frekventna občinska naselja in posameznim ciljnim
skupinam prebivalstva omogočilo novo alternativno izbiro načina potovanja (npr. dvig
uporabe kolesa med učenci, opravljanje lokalnih aktivnosti s kolesom kot so nakupi, obiski
pošte, zdravnika,…). Potencial za nadaljnji razvoj in promocijo kolesarjenja v Občini Križevci
predstavlja tudi izgradnja vzporedne kolesarske infrastrukture v obliki pokritih in z varnostnimi
mehanizmi opremljenih kolesarnic. Občina Križevci ima zaradi svoje geografske lege izrazit
dnevno-migracijski potencial, saj se veliko prebivalcev občine izobražuje ali dela v bližnjih
večjih zaposlitvenih središčih (npr. Murska Sobota, Ljutomer, Gornja Radgona, Maribor). To
zahteva razvoj multimodalnosti med različnimi prevoznimi sredstvi (npr. integracija
kolesarskega prometa z javnim potniškim prometom,…)..
V Občini Križevci je potrebno nameniti veliko pozornosti sami promociji kolesarjenja, ki bi
delovala kot nek podporni element pri izgradnjo kolesarske infrastrukture.
V nekaterih slovenskih mestih se prav tako razvijajo različni spretnostni in rekreativni poligoni
za kolesarje vseh kategorij. Ti predstavljajo zanimivo dodatno rekreativno ponudbo za mlajše
udeležence v prometu in hkrati promovirajo mesto kot primerno za razvoj aktivnega
življenjskega sloga. Torej nekaj, kar bi okolje občine Križevci nedvomno obogatilo.
S ciljem povečanja deleža pešcev v Občini Križevci in izboljšanja dostopnosti peš je potrebno
načrtovati dodatne površine namenjene prometu pešcev. Podobno kot za promet kolesarjev
je potrebno obstoječe omrežje peš povezav modernizirati. V okviru modernizacije obstoječih
peš povezav je na posameznih mestih v občini potrebno umestiti dodatne označene prehode
čez cesto in v območjih mirujočega prometa, kjer se razvijajo velike hitrosti in kjer zaradi
prostorske stiske ni možna ureditev peš povezave izvesti nujne ukrepe za dodatno umirjanje
32

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/123700
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prometa (ločilni otoki pred vstopom v naselje ali strjeno območje, zožitve vozišč, razmejitev
smernih vozišč,…). Prav tako je pred prehodi za pešce potrebno na obeh straneh v širini
prehoda zagotoviti čakalne površine za pešce, razširiti polja preglednosti pred prehodi in za
ljudi z omejenimi sposobnostmi znižati robnike na obstoječih prehodih. Ob stopnicah pred
vhodi v objekte javnega značaja in do površin za rekreacijo je potrebno urediti klančine. Z
izgradnjo manjkajočih odsekov peš povezav, ureditvijo območij mirujočega prometa, in z
umestitvijo dodatnih označenih prehodov za pešce se bo obstoječe omrežje peš povezav
povezalo, posledično se bo povečala varnost pešcev in dostopnost do nekaterih
pomembnejših točk v občini. S ciljem povečanja deleža prihodov predšolskih in šoloobveznih
otrok v vrtec in osnovno šolo peš je potrebno obstoječe varne šolske poti ustrezno urediti in
opremiti s sodobno prometno infrastrukturo in signalizacijo ter vzpostaviti dodatne šolske poti
iz težje dostopnih območij, ki bodo med starši predšolskih in šoloobveznih otrok, mladimi in
zaposlenimi v šolah, prepoznane kot zanesljive in varne za hojo.
Javni potniški promet mora v Občini Križevci dobiti podobo učinkovite in atraktivne oblike
urbane mobilnosti. Obstoječe frekvence voženj avtobusov je potrebno načrtovati na krajše
časovne intervale ter jih v večjem obsegu načrtovati tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za
določene ciljne skupine prebivalstva (starejši občani, ljudje z omejenimi sposobnostmi) uvesti
cenejše po potrebi subvencionirane vozovnice. Obstoječa avtobusna postajališča, je potrebno
modernizirati ter jih opremiti z nadstreški, udobnimi sedeži, ustrezno razsvetljavo, koši za
smeti, veljavnimi voznimi redi ter zemljevidi poteka avtobusnih povezav.
S ciljem povečanja dostopnosti in atraktivnosti javnega potniškega prometa je kot alternativno
možnost potrebno preučiti vzpostavitev sistema prevoza na poziv, ki ga omogoča Zakon o
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16). Obravnava potencialnega razvoja in
implementacije sistema prevoza na poziv je potrebna predvsem v tistih podeželskih naseljih
občine Križevci, kjer zagotovitev kvalitetnega javnega potniškega prometa ali izboljšanje
dostopnost linij javnega potniškega prometa predstavlja prevelik strošek oz. kjer linije delujejo
pod pragom rentabilnosti. Poleg drugih možnosti je izvajanje javnega prevoza mogoče v sklopu
izvajanja šolskega prevoza, saj v času čakanja med jutranjim in popoldanskim prevozom
prevoznik lahko opravlja tudi del prevozov na klic. Poleg že obstoječih povezav javnega
potniškega prometa lahko tovrstna storitev v občini Križevci predstavlja izrazito izboljšanje
povezav občinskega središča z ostalimi pomembnejšimi naselji v zaledju. Prevoz na poziv lahko
predstavlja učinkovito rešitev za starejše občane in ljudi z omejenimi sposobnostmi, ki nimajo
osebnega vozila, da se s storitvijo na klic zapeljejo po opravkih v občinsko središče, kjer
opravijo vsa načrtovana opravila in se nato vrnejo domov. Podobnega ukrepa se lotevajo tudi
v drugih slovenskih občinah in morda tudi ena izmed sosednjih občin, ki bi se lahko združile v
iskanju sinergij.
Celostno načrtovanje prometa v občini Križevci mora posebno pozornost namenjati
zasebnemu motoriziranemu prometu, predvsem parkiranju. Nadgraditi je potrebno parkirno
politiko, ki bo v občini vzpostavila sistem parkirnih ureditev, ki bo v skladu s sodobnimi
smernicami trajnostnega načrtovanja prometa. Kjer še ni, je potrebno urediti sistem
brezplačnega parkiranja z uporabo parkirne ure, ki bo odvračalo od dolgotrajnega parkiranja
na parkirnih mestih pred občino, poštno poslovalnico, šolo, vrtcem in ostalimi pomembnejšimi
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objekti javnega pomena. Vzpostavljen parkirni sistem bo med drugim služil tudi kot izhodišče
za postopno vpeljavo plačljivega parkiranja, v kolikor bo še vedno prihajalo do dolgotrajnega
parkiranja na omenjenih mestih. Sestavni del nove parkirne politike v občini je tudi krepitev
občinske redarske službe, ki bo ob zadostnem številu zaposlenih lahko kakovostno izvajala
nadzor nad javnimi parkirnimi površinami. S ciljem izboljšanja dostopnosti za ljudi z omejenimi
sposobnostmi je pred vhodi v pomembnejše institucije, objekte javnega značaja in
stanovanjske zgradbe potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta za invalide.
•

VIZIJA IZBOLJŠANJA PROMETNE VARNOSTI

S ciljem modernizacije obstoječe cestne infrastrukture in izgradnje kolesarskega omrežja in
omrežja peš povezav, se bo zmanjšalo število konfliktnih točk med kolesarji, pešci in
motoriziranimi udeleženci v cestnem prometu, saj ne bo prihajalo do nevarnih prepletanj in
prehajanj med različnimi prometnimi površinami.
•

VIZIJA RAZVOJA ATRAKTIVNEGA TURIZMA

Z načrtovano modernizacijo obstoječe prometne infrastrukture, predvsem izgradnjo
manjkajočih odsekov kolesarskih povezav in peš povezav, postavitvijo javnih kolesarskih
postajališč, ureditvijo turističnih parkirišč za avtodome in avtobuse ter nadgradnjo prometne
signalizacije, se bodo zagotovili pogoji za optimalnejši razvoj kolesarskega in pohodniškega
turizma v celotni občini Križevci.
Zato je ključnega pomena, da se izgradnja novih kolesarskih povezav in peš povezav načrtuje
v neposredni bližini kulturno zgodovinskih spomenikov, ob naravnih znamenitostih, ob
gostinsko-turističnih objektih ter da se navežejo na obstoječa ali novo načrtovana kolesarska
omrežja in omrežja peš povezav v ostalih sosednjih občinah. Na ta način bodo zagotovljene
sklenjene kolesarske in peš povezave, ki bodo omogočale vzpostavitev novih
kolesarskih/pohodniških produktov z bogato turistično ponudbo ter po katerih bodo možna
neprekinjena daljinska potovanja (predvsem s kolesi) ter povezovanja s sosednjima državama
Republiko Hrvaško in Republiko Avstrijo.
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