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POROČILO O DELU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V 
CESTNEM PROMETU OBČINE DUPLEK, ZA LETO 2015 

 

 

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 2015 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 na območju Občine Duplek, v letu 2015 

dokaj ugodno, saj je Policija obravnavala 31 (32) prometnih nesreč, v katerih nihče od 

udeležencev prometnih nesreč ni izgubil življenja. Prav tako v letu 2015 ne beležijo prometne 

nesreče s hudimi telesnimi poškodbami (0), obravnavali pa so 9 (11) prometnih nesreč z 

lahkimi telesnimi poškodbami in 22 (21) prometnih nesreč z materialno škodo.  

 

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 2015 

Svet je v lanskem letu pričel aktivneje delovati šele meseca marca, ko je bila sklicana prva 

seja sveta v novi sestavi. Kljub temu smo z aktivnostmi pričeli takoj in izvedli naslednje: 

 Takoj po konstituiranju sveta smo pripravili letni plan dela, ki je bil sprejet na naslednji 

seji sveta že konec meseca marca. 

 V mesecu aprilu smo opravili pregled prometne signalizacije na najbolj izpostavljenih 

lokalnih cestah in Občinski upravi podali predlog za primernejšo ureditev pomanjkljive 

prometne signalizacije. 

 Mentorja prometne vzgoje iz OŠ Korena in OŠ Duplek, sta se meseca aprila in 

avgusta udeležila seminarja na temo opravljanja kolesarskih izpitov in tekmovanja 

»Kaj veš o prometu«, ki ga je organizirala Agencija za varnost prometa RS. 

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

Osnovnih šolah. 

 V OŠ Korena je bilo meseca maja izvedeno predavanje za učence 4. razreda, o 

varnosti v cestnem prometu. 

 Obravnavali smo zahtevo občana za postavitev hitrostnih ovir na LC v Spodnji 

Koreni. S sklepom je bila seznanjena Občinska uprava. 

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

šolskih poteh. Tako smo že julija pisno pozvali vsa društva, ki delujejo v občini, da  

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

odzvali le v PGD Korena, PGD Dvorjane in DU Duplek. 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. 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. 

 V mesecu oktobru, smo v okviru »tedna otroka« organizirali obisk delegacije učencev 

iz obeh OŠ, pri županu Občine Duplek, kjer so otroci izpostavili nevarnosti na svoji 

šolski poti. Na sprejemu so bili prisotni predstavniki vseh pristojnih služb, ki bodo 

poskušali izpostavljene pomanjkljivosti odpraviti. 

 V mesecu oktobru smo izvedli obnovitveno predavanje za vse občane Občine 

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

 V mesecu oktobru, se je predsednik sveta udeležil strokovnega posveta 

predstavnikov SPVCP iz vse države, ki ga je izvajala AVP RS v Ljubljani.  

 Pripravili smo tudi dva članka o izvedenih aktivnostih s primernimi opozorili za vse 

udeležence cestnega prometa, ki sta bila objavljena v Dupleških novicah. 

 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek, se je v letu 2015 

sestal na 6 sejah, kjer smo načrtovali, usklajevali in koordinirali vse navedene 

aktivnosti. 
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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. 

Zavedamo se, da bi bilo potrebno na tem področju, predvsem pa na področju preventive, 

storiti mnogo več, zato predlagamo, da občina za to področje, v naslednjih letih postopoma  

nameni več sredstev. Primerna višina bi bila, vsaj 1 evro na prebivalca občine. 

 

 

 

                                                                                      Marjan Vrbnjak, univ. dipl. prav. 

                                                                                      Predsednik sveta za preventivo  
                                                                                       in vzgojo v cestnem prometu 
 


