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I. UVOD 
 
 Občinski svet Občine Laško je 22.12.2004 na svoji 15. redni seji sprejel Odlok o 
ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Laško 
(Uradni list RS, številka 1/2005). V odloku so določene naloge in sestava Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju SPV). 
 Do sprememb odloka, ki so se nanašale predvsem na sestavo sveta, je prišlo 
24.09.2008, ko je Občinski svet občine Laško potrdil Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini 
Laško (Uradni list RS, številka 96/2008). 
 Župan Franc Zdolšek je 02.04.2009 sklical 1. konstitutivno sejo sveta v novem 
mandatu, na kateri je bil za predsednika imenovan Dimitrij Gril, za podpredsednika Anton 
Škorja in za tajnika sveta Jasna Kermelj. Potrjeni so bili tudi člani prometne komisije sveta in 
sicer v sestavi: Dimitrij Gril, Anton Škorja, Viljem Logar, Marko Klinar, Bojan Šipek in Aljaž 
Krpič. Dogovorjeno je bilo, da se morajo prometne komisije udeležiti najmanj štirje člani od 
šestih. 
 
 
II. POROČILO O DELU 
 
 SPV Laško se je v letu 2012 sestal na petih rednih sejah, kjer smo obravnavali 
poročilo za leto 2011 ter načrt dela za leto 2012, predloge in pobude različnih javnih zavodov 
in fizičnih oseb, poskrbeli smo za izvedbo kolesarskih izpitov, državnega prometnega 
tekmovanja "Kaj veš o prometu", za različne akcije zagotavljanja varnosti ob začetku 
šolskega leta, sproti pa smo obravnavali tudi porabo proračunskih sredstev namenjenih za 
delovanje SPV-ja.  

 Komisija za proučevanje cestno prometne problematike pri SPV-ju občine Laško se 
na podlagi pobud različnih posameznikov in organizacij sestala dvakrat. Pobude je komisija 
najprej preučila na terenu, nato pa smo njihove ugotovitve obravnavali na naši redni seji. 
Svoje predloge in  odločitve smo nato posredovali pristojnim občinskim in državnim organom. 
Predlogi so se v največji meri nanašali predvsem na postavitev vertikalne in horizontalne 
prometne signalizacije, na postavitev hitrostnih fizičnih ovir, na postavitev varovalnih ograj, 
ureditev prehodov za pešce, izgradnjo pločnikov, postavitev ogledal … Komisija je podala  
več predlogov vzdrževalcem cest v smislu zagotovitve večje preglednosti na cestah.  

V letu 2012 smo sodelovali pri akcijah, ki jih je organizirala Javna agencija RS za 
varnost prometa in sicer pri preventivni akciji Bodi preViden (razdelili smo plakate, letake, 
razglednice, odsevne trakove, kresničke, …), projekt Pasavček (gradiva so bila posredovana 
na osnovne šole in v vrtec), akcija 40 dni brez alkohola (razdeljeni plakati in zgibanke) in 
preventivna akcija Hitrost z naslovom »Hvala, ker voziš zmerno.« (porazdeljen propagandni 
material).  
 Ena izmed osrednjih nalog je bila organizacija kolesarskih izpitov za učence 5. 
razredov osnovnih šol. Teoretični del izpita se je izvajal v računalniških učilnicah na šolah po 
programu, ki ga je posredovalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Praktični del so učenci 
opravljali na avtopoligonu Ločica pri Šempetru.  



V mesecu maju je bilo na avtopoligonu Ločica pri Šempetru organizirano 
medobčinsko tekmovanje "Kaj veš o prometu", na katerem so sodelovali učenci iz Rimskih 
Topli in Laškega. Tekmovalci so se pomerili v teoretičnem poznavanju cestno prometnih 
predpisov, spretnostni vožnji in ocenjevalni vožnji.  Zmagal je učenec iz OŠ Rimske Toplice, 
ki se je udeležil 21. državnega tekmovanja "Kaj veš o prometu" v Mariboru in osvojil odlično 
7. mesto. 
 Pri izvajanju izpitov za kolo, kot tudi pri izvedbi medobčinskega prometnega 
tekmovanja, so poleg članov SPV-ja sodelovali tudi policisti Policijske postaje Laško, člani 
AMD Laško in člani ZŠAM Laško. 

V letu 2012 smo organiziral izobraževalni program prometne varnosti JUMICAR v 
času prireditve Piva in cvetja in na OŠ Rimske Toplice.  
 V mesecu juniju je bil v Litiji organiziran posvet predsednikov občinskih SPV v 
organizaciji Javne agencije RS za varnost prometa, ki se ga je udeležila Jasna Kermelj, 
tajnik SPV Občine Laško. 
 1. septembra, pričetek šolskega leta, je stekla akcija, ki je že utečena. Prvih 14 dni so  
povečan nadzor na cestah v okolice šol vršili policisti Policijske postaje Laško, redarska 
služba, člani ZŠAM ter tako imenovani "kanarčki" (osebe, ki so morale opraviti družbeno 
koristno delo). Policisti so se udeležili prvih roditeljskih sestankov na šolah. Staršem so 
svetovali, kako lahko sami poskrbijo za varnost otrok. Staršem otrok prvih razredov smo  
razdelili brošure "Prvi koraki v svetu prometa", ki jo je izdal Republiški SPV, vsi otroci pa so 
prejeli kresničko SPV Laško. Preverjena je bila ustreznost talnih označb na šolskih poteh, 
pristojne službe so bile opozorjene na morebitno potrebo po obnovi, postavljene so bile 
opozorilne table, ustrezni transparenti in merilec hitrosti. V okviru preverjanja ustreznosti 
označb oziroma opozarjanja na 1. šolski dan so se člani SPV-ja dogovorili, da se poskrbi za 
nakup novega transparenta ter dodaten nakup triopanov. 
 V oktobru je OŠ Primoža Trubarja Laško s podružnicami v okviru »tehničnega dne« 
izpeljala prometni dan, na katerem so sodelovali tudi člani SPV Laško. Otrokom so bili 
predstavljeni različni elementi prometne varnosti skozi različne vloge, ki jih imajo v prometu, 
ter jih spodbujali k preventivnemu obnašanju. 

V sodelovanju s Hišo generacij – Centrom starejših in AMD-jem Laško je bila 
predvidena organizacija brezplačnega spoznavanja novosti iz prometa, vendar je zaradi 
nepredvidljivih zadev le-to odpadlo in se bo ponovno izvedlo v letu 2013. 
 Skozi vso leto smo sodelovali v akcijah, ki jih je organiziral Republiški SPV. Krajevnim 
skupnostim, šolam in vrtcu smo posredovali različna gradiva, plakate, letake ter ostali 
propagandni materialih. 
 
III. FINANCIRANJE 
V proračunu Občine Laško za leto 2012 je bilo za delovanje SPV Laško predvidenih   
8.000,00 EUR, od katerih je bilo porabljeno 3.351,95 EUR. 
 
 
ODHODKI V LETU 2012: 
 
Reprezentanca Stroški prevoza v 

državi 
Dnevnice v 

državi 
Drugi 
operativni 
stroški 

SKUPAJ 

38,80 EUR 119,88 EUR 42,72 EUR 3.150,55 EUR 3.351,95 EUR 
 
 
OPIS ODHODKOV V LETU 2012: 
 
Stroški reprezentance v višini 38,80 EUR zajemajo strošek pogostitve ob 21. državnem 
tekmovanju "Kaj veš o prometu". 
Stroški dnevnic v državi v višini 42,72 EUR zajemajo dnevnice za g. Logarja in g. Škorjo. 



Stroški prevoza v državi v višini 119,88 EUR zajemajo strošek prevoza gospoda Logarja, ki 
se je udeležil terenskih ogledov prometne komisije z lastnim avtomobilom. 
Drugi operativni stroški v višini 3.150,55 EUR pa zajemajo naslednje: strošek uporabe 
poligona v Ločici pri Šempetru, dotacijo AMD Laško za  pomoč pri izpeljavi medobčinskega 
tekmovanja "Kaj veš o prometu", strošek nakupa kolesarskih čelad in popravila koles, 
dotacijo ZŠAM Laško za pomoč pri varovanju osnovnošolskih otrok prvih štirinajst dni pouka 
v novem šolskem letu 2012/2013, nakup kresničk, odsevnih trakov in odsevnih telovnikov pri 
podjetju S-PLAST Krško, naročilo dveh novih transparentov ter štirih novih triopanov pri 
podjetju ARPROS iz Laškega in nakup novega akumulatorja za merilnik hitrosti. 
 
 
IV. ZAKLJUČEK 
 
V poročilu so navedene aktivnosti in poraba sredstev za 2012.  
Poročilo so člani SPV Občine Laško obravnavali in sprejeli na  1. redni seji dne 19. 3. 2013. 
 
 
 
 
Pripravila:                                                                                             Predsednik SPV Laško 
Jasna Kermelj                                                                                              Dimitrij Gril 
 


