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O B Č I N S K E M U  S V E T U  
O B Č I N E  Ž A L E C  
 
 
 
 

ZADEVA: 
 

Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu 
 

PRAVNA PODLAGA:  20. člen Statuta občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13 in 23/17)  
 
 

NAMEN:  Obravnava poročila za leto 2021 in program 
dela 2022 
  

OCENA STANJA: Poročilo o opravljenem delu in program dela 
2022 
 
 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Poročilo o opravljenem delu in program dela 
2022 
 
 

NAČELA IN CILJI:  Poročilo o opravljenem delu in program dela 
2022 
 
 

FINANČNE POSLEDICE: V proračunu Občine Žalec za leto 2022 so za 
delovanje sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu zagotovljena sredstva 
 

PREDLAGATELJ:  Župan Občine Žalec 
Janko Kos 
 
 

POROČEVALEC: Predlog Poročila za leto 2021 in program dela 
2022 bo na seji obrazložil predstavnik Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
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O B Č I N S K E M U  S V E T U  
O B Č I N E  Ž A L E C  
 
 
 
ZADEVA: POROČILO O DELU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU ZA LETO 2021  IN PROGRAM DELA ZA LETO 2022  
 
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 preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu za leto 2021 in program dela za leto 2022 za obravnavo na seji Občinskega 
sveta. 
 
Predlog poročila bo na seji občinskega sveta obrazložil predsednik Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, g. Vojko Verdev. 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu za leto 2021 in program dela za leto 2022 v predloženem besedilu. 
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Številka:   3710-0008/2022 

Datum:     4.4.2022 

 

 

POROČILO O DELU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM 

PROMETU (SPV) ZA LETO 2021 

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki šteje15 članov in ga sestavljajo predstavniki 

UE Žalec, Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Policije, Vrtcev občine Žalec, OŠ občine 

Žalec, ZŠAM Savinjske doline, STV, šol voženj, VOC d.d., Zavarovalnice Triglav d.d., Občine 

Žalec in zunanji člani se je v letu 2021 v celotni zasedbi sestal 3. junija in 25. avgusta. Glavne 

teme so bile sprejetje plana dela za leto 2021, izvedba kolesarskih izpitov, dorečene so bile 

podrobnosti za izvedbo akcije »Varno na poti v šolo« in aktivnosti ob Evropskem tednu 

mobilnosti. 

 

Komisija za oglede na terenu, ki jo sestavljajo predstavniki Policije, vzdrževalca cest, 

medobčinskega redarstva, osnovnih šol, ZŠAM in  Občine Žalec je bila sklicana na podlagi 

predlogov, ki so jih podale šole, vrtci, policija, medobčinsko redarstvo, člani komisije in 

posamezniki. V letu 2021 se je komisija na terenu sestala trikrat, pregledala šolske poti in 

pregledala možnosti za vzpostavitev ukrepov za umirjanje prometa v Veliki Pirešici. Na pobudo 

komisije je bil urejen tudi nevaren odsek na cesti Liboje - Košnica  Komisija  in člani SPV so 

prek celega leta sodelovali pri izboljšanju prometne varnosti v Občini Žalec, svoja opažanja  in 

predloge so  sporočali strokovnim službam, medobčinskemu redarstvu in Policiji 

(pomanjkljiva, odtujena, poškodovana prometna signalizacija in postavitev dodatne prometne 

signalizacije,  predlogi za postavitev radarjev, cestnih ogledal, odbojnih ograj, označitev  

parkirnih mest za invalide, prehodov za pešce …). 

 

SPV je tradicionalno aktiven na področju prometne vzgoje otrok tako v vrtcih kot v šolah. V ta 

namen  je 291 otrok iz vrtcev sodelovalo pri republiški akciji »Pasavček« in so ob zaključku 

akcije  prejeli priložnostne spominke. Otroci vrtcev in prve triade osnovnih šol so prejeli 

prometno pobarvanko, ki jo izdaja Policijski sindikat Slovenije in jo sofinancira SPV Občine 

Žalec.   

 

Prvi teden novega šolskega leta je potekala akcija »Varno na poti v šolo«, ob kateri se je 

varovanju otrok priključilo 54 predstavnikov Policije, ZŠAM, gasilcev, medobčinskega 

inšpektorata in prostovoljci. Učence so poučili, kako se varno gibati v prometu. Posebna 

pozornost je bila namenjena prvošolcem, ki so prvi šolski dan prejeli rumeno rutico, in knjižico 

Prvi koraki v svetu prometa.   

 

SPV se je odzval na vse republiške in občinske akcije: »Bodi viden«, »Ustavi se, vlak se ne 

more«, »Hitrost«, »Motorist«, »Alkohol«, »Bodi viden« … S pomočjo članov ZŠAM, 

prostovoljcev in predstavnikov Policije so na terenu opozarjali na nevarnosti v cestnem prometu 

ter delili letake, odsevne trakove in kresničke. Na lokalni televiziji STV so se predvajali video 

posnetki za posamezno akcijo, izobešeni pa so bili tudi plakati. 

 



Javna agencija RS za varstvo prometa vsako leto podeljuje Svečano listino AVP, ki je najvišje 

priznanje agencije, in priznanja AVP. Na predlog SPV je v lanskem letu Svečano listino prejel 

Žarko Seražin iz Dobriše vasi.   

 

V okviru Evropskega tedna mobilnosti  je  20. septembra potekal »Dan brez avtomobila«. Ob 

tej priložnosti je bila izvedena popolna zapora Šlandrovega trga, na katerem so svoje delo in 

opremo predstavili policisti, gasilci, redarji, SPV, ZŠAM in zdravstveni dom. Fakulteta za 

logistiko Univerze Maribor je pripravila ustvarjalne delavnice, na katerih so otroci ustvarjali na 

temo prometa. Najmlajši so svoje spretnosti pri vožnji lahko pokazali tudi na poligonu. 

 

Treba je poudariti, da SPV odlično sodeluje s Policijo, Medobčinskim redarstvom, šolami, vrtci, 

ZŠAM, skratka z vsemi, ki v Občini Žalec sodelujejo ali bdijo nad prometno varnostjo, kakor 

tudi z Agencijo za varnost prometa. Rezultati se odražajo v izboljšani prometni varnosti, 

izgradnji infrastrukture namenjene kolesarjem in pešcem, udeležbi na različnih preventivnih 

akcijah in dogodkih in kar je najvažnejše - pri osveščanju otrok, mladine in odraslih.  

 

Za delovanje SPV je bilo v letu 2021 porabljenih 19.314,30 € za naslednje aktivnosti in stroške: 

- akcija »Varno na poti v šolo« v višini  2.767,02 €, 

- sofinanciranje otroške prometne pobarvanke v višini 474,58 €,  

- nabava lesenih tabel »ŠOLSKA POT« v višini 832,65 €,  

- nabava rumenih rutic za prvošolce in odsevnih brezrokavnikov v višini in 1.689,70  €,  

- sejnine za člane SPV v višini 1.555,06 €, 

- organizacija ETM v višini 11.995,29 €.  
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Številka: 3710-0008/2022 
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P  R  O  G  R  A  M    D  E  L  A   Z A  L E T O  2 0 2 2 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žalec (v nadaljevanju: SPV) bo deloval 
in izvajal aktivnosti za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa, 
za dvig varnostne kulture in razvoj humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem 
prometu. SPV Občine Žalec bo izvajal naslednje naloge : 
 
 
I. PROMETNA VZGOJA V VRTCIH 

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

1. Organiziranje in izvedba prometnih predavanj in prikazovanje filmov s 
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, šole voženj, ZŠAM, Medobčinsko  
                                     redarstvo, prostovoljci 
ROK :                           september 2022 

  
3. Vključitev v republiški projekt Pasavček  

NOSILEC NALOGE :   Vrtci Občine Žalec 
SODELUJEJO :            republiški SPV, vodstvo in enote vrtca 
ROK :                            april 2022 
 

  
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 s 
prometnega področja na vseh matičnih in podružničnih osnovnih šolah v občini 
NOSILEC NALOGE :  Komisija za prometno vzgojo v vrtcih 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 vrtcih in osnovnih šolah 
SODELUJEJO :          Policijska postaja Žalec, šole voženj, mentorji za promet v OŠ                                      
ROK:                           stalna naloga 
 

3. Organizacija in izvedba šolskega, občinskega in medobčinskega tekmovanja 
»KAJ VEŠ O PROMETU?« Najuspešnejši tekmovalec se udeleži republiškega 
tekmovanja skupaj s svojim mentorjem.  
NOSILEC NALOGE :  Občinski SPV                                      
SODELUJEJO :           ZŠAM Savinjske doline, šole voženj, mentorji za                                      

prometno vzgojo, Policijska postaja Žalec 
ROK:                            april/maj 2022 
 

4. Pregled šolskih poti  
NOSILEC NALOGE :   Komisija za oglede na terenu 
SODELUJEJO :            Policijska postaja Žalec, Medobčinsko redarstvo, šole voženj, 
                                      Občina Žalec, vzdrževalec cest, KS in MS                                           
ROK :                            stalna naloga  
 

5. Izvedba prometne akcije » VARNO NA POTI V ŠOLO« 
NOSILEC NALOGE :   Občinski SPV in Komisija za prometno vzgojo v vrtcih in OŠ                            
SODELUJEJO :            Policijska postaja Žalec, šole voženj, osnovne šole, krajevne  
                                      skupnosti , ZŠAM Savinjske doline, Medobčinsko redarstvo,  
                                      prostovoljci 
ROK :                            stalna naloga ob pričetku novega šolskega leta  
                                      (avgust – september 2022) 
 

6.       Evropski teden mobilnosti - v okviru trajnostne  mobilnosti - dan brez avtomobila 
NOSILEC NALOGE:    Občina Žalec 
SODELUJEJO:            SPV, PP Žalec, šole voženj, OŠ, KS in MS Žalec 
ROK:                            september 2022 
 

 
 
III. PROMETNA VARNOST ODRASLIH 
  
 
 

Organiziranje in izvedba prometnih predavanj in prikazovanje filmov s prometnega 
področja ter izobraževanje voznikov ob spremembah zakonskih predpisov na 
prometnem področju po krajevnih skupnostih oziroma v prostorih ZŠAM. 
NOSILEC NALOGE :   SPV občine 
SODELUJEJO :           Policijska postaja Žalec, šole voženj, ZŠAM Savinjske doline, 
                                     krajevne skupnosti in MS Žalec 
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: pešce, kolesarje, 
motoriste, mlade voznike, oziroma vzroke nesreč zaradi hitrosti, alkohola in drog. 
 
Ukrepi in akcije, ki se bodo izvajale na lokalni in državni ravni: 
 

- 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 teden mobilnosti« 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 v občini Žalec, 
- sodelovanje in povezovanje s Policijsko postajo Žalec, 
- objava prispevkov na temo varnosti v javnih glasilih in na lokalni televiziji, 
- sodelovanje in povezovanje z republiškim ter drugimi občinskimi SPV. 

 
NOSILEC NALOGE:    republiški in občinski SPV  
SODELUJEJO :           Urad za gospodarske javne službe Občine Žalec, 
                                     PP Žalec, šole voženj, ZŠAM Savinjske doline, upravljavci cest,  
                                     krajevne skupnosti in MS Žalec, Savinjska TV 
ROK:                            stalna naloga 
 
 
 

                                                                              Predsednik SPV Občine Žalec 
                                                                            Vojko Verd  . 

 

 


