OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Laško

Poročilo o delu SPV- ja občine Laško za leto 2011
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 2011 sestal na petih rednih sejah, kjer so člani obravnavali
poročilo za leto 2010 ter načrt dela za leto 2011, 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 enkrat. Pobude je komisija
najprej preučila na terenu, potem pa je svoje predloge in odločitve posredovala pristojnim
občinskim in državnim organom. Predlogi so se v največji meri nanašali na 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 … Podala je več predlogov vzdrževalcem cest v smislu zagotovitve večje
preglednosti na cestah. Proučevala je tudi varnost šolskih poti ter traso za opravljanje
kolesarskih izpitov.
V okviru preventivne akcije Bodi preViden, ki je trajala od 10. do 31. januarja, smo
razdelili propagandni material (plakate, letake, razglednice, odsevne trakove, kresničke, …).
V mesecu januarju so bila po osnovnih šolah občine Laško razdeljena prejeta gradiva
za projekt Pasavček, v okviru akcije 40 dni brez alkohola z naslovom »Nekdo misli nate,
nekomu ni vseeno zate«, po šolah in javnih prostorih razdeljeni plakati in zgibanke.
V mesecu marcu so bili naročeni vse štirje zakoni o varnosti cestnega prometa,
natisnjeni v dveh brošurah, ki jih je izdala Avto-moto zveza Slovenije, v mesecu aprilu pa je
bil porazdeljen propagandni material v zvezi s preventivno akcijo Hitrost, z naslovom
»Hvala, ker voziš zmerno.«
Ena izmed osrednjih nalog v lanskem letu je bila tudi 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. Vsi
učenci so praktično vožnjo 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 Toplic, Laškega in iz občine Radeče. 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 državnega tekmovanja "Kaj veš o
prometu" v Ljubljani in osvojil 31. 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 mesecu juniju je SPV za osnovnošolce 4. in 5. razredov OŠ Primoža Trubarja
Laško organiziral izobraževalni program prometne varnosti JUMICAR. Udeležilo se ga je
80 otrok. Akcija je bila ponovno zelo dobro sprejeta tako s strani učencev kot tudi s strani
učiteljev in staršev.
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 oktobru je OŠ Primoža Trubarja Laško s podružnicami v okviru »tehničnega dne«
izpeljala prometni dan. Člani SPV Laško so pomagali pri izvedbi v sodelovanju z
moderatorjem iz zavoda Varna pot republiškega Sveta za preventivo iz Ljubljane. Otrokom
so bili predstavljeni različni elementi prometne varnosti skozi različne vloge, ki jih imajo v
prometu, ter jih spodbujali k preventivnemu obnašanju.
V mesecu novembru (in mesecu marcu) smo v sodelovanju s Hišo generacij –
Centrom starejših in AMD-jem Laško organizirali brezplačno spoznavanje novosti iz prometa.
Izobraževanje je vodil inštruktor gospod Titan, s katerim se je bilo možno dogovoriti tudi za
izvedbo praktičnega dela vožnje.
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. V letu 2011 je Republiški SPV organiziral naslednje akcije: 40 dni
brez alkohola, Motoristi, Hitrost, Bodi previden - viden, …

III. FINANCIRANJE
V proračunu Občine Laško za leto 2011 je bilo za delovanje SPV Laško predvidenih
8.000,00 EUR, od katerih je bilo porabljeno 3.641,58 EUR.
ODHODKI V LETU 2011:
Reprezentanca

Stroški prevoza v
državi

Dnevnice v
državi

38,80 EUR

261,66 EUR

21,36 EUR

Drugi
operativni
stroški
3.319,76 EUR

SKUPAJ
3.641,58 EUR

OPIS ODHODKOV V LETU 2011:
Stroški reprezentance v višini 38,80 EUR zajemajo strošek pogostitve ob 20. državnem
tekmovanju "Kaj veš o prometu".
Stroški dnevnic v državi zajemajo dnevnice za g. Logarja in g. Škorjo.
Stroški prevoza v državi v višini 261,66 EUR zajemajo strošek prevoza gospoda Logarja, ki
se je udeležil terenskih ogledov prometne komisije z lastnim avtomobilom.
Drugi operativni stroški v višini 3.312,36 EUR pa zajemajo naslednje: letno pogostitev članov
SPV ob zaključku starega leta, nakup odsevnih trakov Pro Commerce, nakup brošur z zakoni
ZVCP 2011, strošek nakupa sendvičev in sokov za vse prisotne na poligonu v Ločici pri
Šempetru – kolesarski izpit (refundacija s strani Občine Radeče je bila izvedena v mesecu
juniju), izvedba izobraževalnega programa Jumicar v OŠ PT Laško, strošek uporabe
poligona v Šempetru, pomoč pri izvedbi kolesarskih izpitov – Avto Moto društvo, nakup
rumenih rutic od začetku šolskega leta, pomoč pri varovanju osnovnošolcev (ZŠAM Laško),
izvedba preventivnih delavnic – Zavod varna pot.
IV. ZAKLJUČEK
V poročilu so navedene aktivnosti in poraba sredstev za 2011. Stroški so bili manjši kot so
bili načrtovani v veljavnem planu Občine Laško za leto 2011. Glavni razlog je racionalizacija
vseh stroškov.
Poročilo so člani SPV občine Laško obravnavali in sprejeli na 17. redni seji dne 27.03.2012.
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Metoda Benedek

