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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE ŽALEC

ZADEVA: POROČILO O DELU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU ZA LETO 2013
V prilogi vam skladno z določili 1. odstavka 34. člena poslovnika Občinskega sveta občine
Žalec (Uradni list RS št. 92/13) posredujemo Poročilo o delu sveta za preventivno in vzgojo v
cestnem prometu za leto 2013 za obravnavo na seji Občinskega sveta, ki bo v četrtek, dne
20. februarja 2014.
Predlog poročila bo na seji občinskega sveta obrazložil predstavnik Sveta za preventivno in
vzgojo v cestnem prometu.
PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme poročilo o delu Sveta za preventivno in vzgojo v
cestnem prometu za leto 2013 v predloženem besedilu.
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Tanja Razboršek Rehar l. r.

Priloga:
Predlog akta

Posredovano:
naslovniku, po e pošti
objavljeno na spletni strani Občine Žalec
zbirka dokumentarnega gradiva
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OBČINA ŽALEC
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v cestnem prometu

P R O G R A M

Ul. Savinjske čete 5, Žalec, 3310
Žalec
 03/713 64 30,  03/ 713 64 64
E-mail: glavna.pisarna@zalec.si

D E L A ZA LETO 2014

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žalec (v nadaljevanju občinski SPV)
bo deloval in izvajal aktivnosti za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost
cestnega prometa, za dvig varnostne kulture in razvijal humane in solidarne odnose med
udeleženci v cestnem prometu. Delo občinskega SPV-ja je opredeljeno od 61.do 64.člena
Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Žalec (Ur.l.RS, št.45/04).
SPV Občine Žalec bo izvajal naslednje naloge :
I.

PROMETNA VZGOJA V VRTCU
Predšolski otrok sodeluje v prometu kot pešec, potnik in kolesar na prometnih in
neprometnih površinah. V vseh vlogah potrebuje spremstvo osebe, ker še ni sposoben
samostojnega vedenja, sodelovanja in presoje v prometu ter predvidevanja raznih
prometnih situacij.

1.

Organiziranje in izvedba prometnih predavanj in prikazovanje filmov iz
prometnega področja
NOSILEC NALOGE : Komisija za prometno vzgojo v vrtcu in osnovnih šolah
SODELUJEJO :
Policijska postaja Žalec in vodstvo vrtca
ROK :
stalna naloga

2.

Izvedba prometne akcije » Varno na poti v vrtec«
NOSILEC NALOGE : Občinski SPV
SODELUJEJO :
Policijska postaja Žalec, avtošole
ROK :
september 2014

3.

Izvedba likovnega natečaja
NOSILEC NALOGE : Občinski SPV
SODELUJEJO :
predšolski otroci,Policijska postaja Žalec, avtošole
ROK :
oktober 2014

4.

Vključitev v republiški projekt Pasavček
NOSILEC NALOGE : Vrtci Občine Žalec
SODELUJEJO :
republiški SPV, vodstvo in enote vrtca
ROK :
maj 2014

II.

PROMETNA VZGOJA V OSNOVNIH ŠOLAH
Šolski otroci sodelujejo v prometu kot pešci, potniki v avtomobilu ali avtobusu, kolesarji
(po opravljenem kolesarskem izpitu) ter s 15 leti tudi kot vozniki koles z motorjem
oziroma motornih koles. Tako vedno bolj prevzemajo samostojno vlogo v prometu,
zato morajo obvladovati zapletene prometne situacije in ustrezno varno ravnanje.

1.

Organiziranje in izvedba prometnih predavanj in prikazovanje filmov iz
prometnega področja na vseh matičnih in podružničnih osnovnih šolah v občini
NOSILEC NALOGE : Komisija za prometno vzgojo v vrtcu in osnovnih šolah
SODELUJEJO :
Policijska postaja Žalec in osnovne šole
ROK :
stalna naloga

2.

Vodenje aktivnosti o izvajanju prometne varnosti na osnovnih šolah
- priprava in izvedba kolesarskih izpitov,
- priprava in izvedba celoletnih interesnih dejavnosti na področju prometa
z mentorstvom učiteljev na osnovnih šolah,
- organizacija in izvedba tečaja za pridobitev potrdil o znanju
cestnoprometnih predpisov za vožnjo koles z motorjem za učence 8. in 9.
razreda osnovnih šol,
- organiziranje sestankov s starši na temo prometa
NOSILEC NALOGE : Komisija za prometno vzgojo v vrtcu in osnovnih šolah
SODELUJEJO :
Policijska postaja Žalec, avtošole, mentorji za promet v
osnovnih šolah
ROK :
stalna naloga

3.

Izvedba likovnega natečaja
NOSILEC NALOGE : Občinski SPV
SODELUJEJO :
učenci osnovnih šol, Policijska postaja Žalec, avtošole
ROK :
oktober 2014

4.

Organizacija in izvedba šolskega, občinskega in medobčinskega tekmovanja
»KAJ VEŠ O PROMETU?« Najuspešnejši tekmovalec v svoji kategoriji se udeleži
republiškega tekmovanja skupaj s svojim mentorjem.
NOSILEC NALOGE : Občinski SPV in Komisija za prometno vzgojo v vrtcu in
osnovnih šolah
SODELUJEJO :
ZŠAM Spodnje Savinjske doline, avtošole, mentorji za
prometno vzgojo, Policijska postaja Žalec
ROK :
april/maj 2014

5.

Pregled šolskih poti
NOSILEC NALOGE : Komisija za promet
SODELUJEJO :
Policijska postaja Žalec, avtošole, osnovne šole,
krajevne skupnosti
ROK :
stalna naloga (april-avgust 2014)

6.

Izvedba prometne akcije » VARNO NA POTI V ŠOLO«
NOSILEC NALOGE : Občinski SPV in Komisija za prometno vzgojo v vrtcu in
osnovnih šolah,
SODELUJEJO :
Policijska postaja Žalec, avtošole, osnovne šole, krajevne
skupnosti , ZŠAM Spodnje Savinjske doline
ROK :
stalna naloga ob pričetku novega šolskega leta
(avgust – september 2014)

III.

PROMETNA VARNOST ODRASLIH
Organiziranje in izvedba prometnih predavanj in prikazovanje filmov iz prometnega
področja ter izobraževanje voznikov ob spremembah zakonskih predpisov na

prometnem področju po krajevnih skupnostih oziroma prostorih ZŠAM.
NOSILEC NALOGE : SPV občine
SODELUJEJO :
Policijska postaja Žalec, avtošole, ZŠAM Spodnje Savinjske
doline, krajevne skupnosti
ROK :
stalna naloga

IV.

IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI V OBČINI ŽALEC
Izboljšanje stanja prometne varnosti lahko dosežemo z različnimi ukrepi, ki se nanašajo
na tehnično urejanje prometa (ureditev cestišč in križišč, talna in vertikalna signalizacija)
preventivne in vzgojne aktivnosti ter drugi ukrepi, ki zadevajo skupine oziroma vzroke :
pešec - kolesar - mladi voznik – hitrost – alkohol – droge.
Ukrepi in akcije, ki se bodo izvajale v sodelovanju s podporo lokalne in državne oblasti :
- pregled prometne signalizacije in odprava pomanjkljivosti,
- pregled in odprava ovir za osebe s posebnimi potrebami,
- pregled kritičnih točk,
- postavitev radarjev za merjenje hitrosti,
- akcija »evropski dan varnosti« v septembru,
- dan spomina na žrtve prometnih nesreč,
- izvedba okrogle mize na temo prometne varnosti,
- občinske in republiške preventivne in propagandne akcije,
- promocija programov varnosti cestnega prometa občine Žalec,
- sodelovanje in povezovanje s policijsko postajo Žalec,
- objava prispevkov na temo varnosti v javnih glasilih in lokalni televiziji,
- sodelovanje in povezovanje z republiškim ter drugimi občinskimi SPV.
NOSILEC NALOGE : republiški in občinski SPV
SODELUJEJO :

ROK :

Številka:
Žalec, dne

Urad za gospodarske javne službe Občine Žalec,
PP Žalec, avtošole, ZŠAM Spodnje Savinjske doline, VOC
Celje, krajevne skupnosti, Savinjska TV
stalna naloga

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu
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Poročilo o delu Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu (SPV) za leto 2013

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je v letu 2013 sestal dvakrat in sicer na 4.
seji, 14. 3. 2013 in 5. seji, 29. 8. 2013. Obravnaval je vse predloge, pobude in vprašanja, ki
so jih podale šole, krajani, strokovne službe.
Komisija za oglede na terenu, ki jo sestavljajo predstavniki policije, vzdrževalca cest in
Občine Žalec je bila sklicana trikrat (1. 2. 2013, 10. 4. 2013, 17. 4. 2013). Poglavitna naloga
je bila ocenitev šolskih poti v smislu zagotovitve varnih šolskih poti.
SPV je bil aktiven tudi na področju prometne vzgoje otrok tako v vrtcih kot v šolah. V ta
namen so se otroci vključili v republiško akcijo »Pasavček« in ob zaključku prejeli
priložnostne spominke.
Ob prvem šolskem dnevu so bili poučeni, kako se varno gibati v prometu. Prvi teden novega
šolskega leta je potekala tudi akcija »Varno na poti v šolo«, ob kateri so se varovanju otrok
priključili predstavniki policije, ZŠAM, gasilcev in ostali prostovoljci.
Posebna pozornost je bila namenjena prvošolcem, ki so prejeli rumene rutice in knjižico Prvi
koraki v svetu prometa.
Tekmovanje »Kaj veš o prometu« je bilo izvedeno na poligonu ZŠAM na Polzeli, katerega se
je udeležila večina šol iz žalske občine, ostale občine pa se na vabilo niso odzvale.
Člani SPV so preko celega leta sodelovali pri izboljšanju prometne varnosti v Občini Žalec,
saj so svoja opažanja v prometu sporočali strokovnim službam in policiji (pomanjkljiva,
odtujena, poškodovana prometna signalizacija, predlogi za postavitev radarjev, …).

Pripravil:
Stane Vipotnik l .r
Strokovni sodelavec

