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OBČINA DUPLEK 

ŽUPAN IN OBČINSKI SVET 

 

 

POROČILO O DELU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 
CESTNEM PROMETU OBČINE DUPLEK, ZA LETO 2017 

 

I. UVOD 

Prometna varnost je ena temeljnih kakovosti prometnega sistema. Vsak udeleženec in 
uporabnik v cestnem prometu želi imeti sistem, ki zadovoljuje njegove potrebe in 
pričakovanja. Od stopnje varnosti je odvisna kakovost življenja nas vseh. Cilji Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Duplek, so bili v letu 2017 usmerjeni v 
načrtovanje in izvedbo vzgojno preventivnih aktivnosti za večjo varnost najranljivejših skupin 
udeležencev v cestnem prometu, izvajanje prometne vzgoje v šolah in vrtcih in v dodatno 
izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa. 

 

II. OCENA PROMETNE VARNOSTI 

Po podatkih Policije, je bilo stanje prometne varnosti v letu 2017 podobno kot v preteklih 

letih, glede najhujših posledic pa ugodnejše kot leto pred tem. Policija je v lanskem letu, na 

območju Občine Duplek obravnavala 31 (31) prometnih nesreč, v katerih ni bilo smrtnih 

žrtev, 1 (2) udeleženca pa sta bila hudo telesno poškodovana. Policisti so obravnavali tudi 15 

(11) prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami in 16 (19) prometnih nesreč z 

materialno škodo.  

Tabela 1: Prometne nesreče in posledice po letih 

Leto Vseh PN 
Smrtni 

izid 
Huda TP Lahka TP Brez poškodb 

2012 46 / 1 23 22 

2013 38 1 1 18 18 

2014 32 / / 11 21 

2015 31 / / 9 22 

2016 31 1 2 11 19 

2017 32 / 1 15 16 
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 Iz preglednice št. 1 je razvidno, da je število prometnih nesreč na območju občine, v zadnjih 

letih dokaj konstantno. 

 

 

Tabela 2: Najpogostejši vzroki prometnih nesreč v zadnjih šestih letih 

Vzrok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nepravilna stran in smer vožnje 15 11 7 10       7 7 

Neupoštevanje pravil o prednosti 8 2 4 2 6 10 

Neustrezna varnostna razdalja 2 3 4 6 6 6 

Neprilagojena hitrost 5 6 11 5 3 3 

Nepravilno prehitevanje 1 / 2 / 1 2 

Premiki z vozilom 5 12 2 3 1 3 

Ostalo 9 4 2 5 1 1 

SKUPAJ PN 46 38 32 31 31 32 

 

 

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili neupoštevanje pravil o prednosti, nepravilna 

stran in smer vožnje, neustrezna varnostna razdalja in neprilagojena hitrost vožnje. Vsi ti 

vzroki, so največkrat povezani z neprilagojeno hitrostjo. 

Na podlagi prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da je bilo stanje prometne varnosti na 

območju Občine Duplek v letu 2017 relativno ugodno.  

 

III. NALOGE SPVCP 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja vrsto nalog: ocenjuje stanje varnosti 

v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti udeležencev v 

prometu, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa, 

skrbi za izvajanje prometne vzgoje v šolah in vrtcih, dodatno izobražuje in osvešča 

udeležence cestnega prometa. Razširja tudi prometno – vzgojne publikacije in druga gradiva, 

pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
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IV. IZVEDENE AKTIVNOSI V LETU 2017 

V lanskem letu je Svet samostojno ali v sodelovanju z drugimi organi in institucijami izvedel 

naslednje aktivnosti: 

 V mesecu januarju smo obravnavali informacijo o prometno varnostnih razmerah v 

Občini Duplek v preteklem letu, ki jo nje pripravila Policijska postaja Maribor I. Na tej 

podlagi smo pripravili plan aktivnosti sveta, ki smo ga nato izvajali skozi leto. 

 

 V mesecu maju smo opravili pregled prometne signalizacije na najbolj izpostavljenih 

lokalnih cestah in Občinski upravi podali predlog za primernejšo ureditev pomanjkljive 

prometne signalizacije.  

 

 Člana sveta, ki prihajata iz OŠ, sta sodelovala oz. izvajala kolesarke izpite v obeh 

Osnovnih šolah. Pri tem je sodeloval tudi Vodja policijskega okoliša iz PP Maribor I. 

 

 Obravnavali smo več zahtev občanov za dodatno uvedbo ali delno plačilo šolskih 

prevozov in za postavitev hitrostnih ovir na lokalnih cestah. S sklepi smo sproti 

seznanjali Občinsko upravo. 

 

 Nabavili smo 5 koles in sicer 3 za OŠ Duplek in 2 za OŠ Korena, ki jih lahko 

uporabljajo učenci za pripravo na opravljanje kolesarskih izpitov v 5. razredu OŠ. 

Prav tako smo nabavili nekaj prometne signalizacije, ki opozarja voznike na bližino 

šol, s čemer smo poskušali še bolj vplivati na večjo varnost otrok na šolskih poteh. 

 

 V mesecu avgustu in septembru smo izvajali vrsto aktivnosti za varnost otrok na 

šolskih poteh. Tako smo že v začetku avgusta pozvali vse občane, da se nam kot 

prostovoljci pridružijo pri izvajanju aktivnosti v začetku šolskega leta. Ker odziva 

občanov ni bilo, smo nato pisno pozvali nekatera društva, ki delujejo v občini, da  

njihovi člani, kot prostovoljci sodelujejo pri varovanju otrok na poti v šolo. Žal so se 

odzvali le člani PGD Korena. S prijavljenimi prostovoljci smo nato v avgustu izvedli 

krajše usposabljanje, nato pa v prvih dveh tednih septembra, vsak dan aktivno 

varovali otroke na poti v šolo in iz nje, predvsem v okolici OŠ Korena, pri ostalih 

šolah, pa je svoje aktivnosti nekoliko povečala Policija. Po zaključku aktivnosti smo se 

ponovno sestali s prostovoljci in opravili analizo dela, ter se jim zahvalili za 

sodelovanje. V okviru teh aktivnosti je bilo na obeh OŠ izvedeno tudi  predavanje o 

varnosti v cestnem prometu, za starše prvih razredov OŠ. 

 

 Preko celega leta smo razporejali preventivno radarsko tablo na tiste ceste, kjer je 

bilo to najbolj potrebno in učinkovito. V času izvajanja aktivnosti ob začetku šolskega 

leta, je bila tabla nameščena v bližini OŠ Dvorjane. Ob vsaki premestitvi radarske 

table, smo analizirali podatke o zabeleženih prekoračitvah hitrosti na prejšnji točki. S 

podatki smo seznanjali tudi pristojno policijsko postajo. 
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 V mesecu oktobru smo v okviru nacionalne akcije »Pešci« izvajali aktivnosti za večjo 

varnost pešcev v cestnem prometu. 

 

 V mesecu novembru, smo opravili štetje uporabe varnostni pasov in otroških 

varnostnih sedežev, v bližini vseh štirih osnovnih šol. Pridobljeni podatki bodo 

podlaga za izvajanje naših aktivnosti v naslednjem obdobju. 

 

 V mesecu decembru smo v dvorani v Sp. Dupleku izvedli predavanje za vse občane 

Občine Duplek, o cestno prometnih predpisih in varni udeležbi v cestnem prometu. 

 

 Pripravili smo tudi več člankov o izvedenih aktivnostih s primernimi opozorili za vse 

udeležence cestnega prometa, ki so bili objavljeni v Dupleških novicah. 

 

 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek, se je v letu 2017 

sestal na 5 sejah, kjer smo načrtovali, usklajevali in koordinirali vse navedene 

aktivnosti. 

 

V. ZAKLJUČEK 

Prometno varnost zagotavljajo različni dejavniki med katerimi so prevladujoči, človek kot 
udeleženec v prometu, cesta, vozilo in družbeno okolje s sistemom moralnih in pravnih norm. 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu koordinira različne aktivnosti zaščite v 
prometu in organizira vzgojno preventivne akcije med udeleženci v prometu s ciljem 
zagotavljanja predpostavk za sodobnejšo prometno vzgojo in zmanjšanje števila posledic 
prometnih nesreč. Zagotavljanje večje varnosti je mogoče le s spodbujanjem udeležencev v 
prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu 
prometne varnosti. 

 

 

 

                                                                                                   Marjan Vrbnjak 

                                                                                      Predsednik sveta za preventivo  
                                                                                       in vzgojo v cestnem prometu 
 


