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Poročilo o delu SPV- ja občine Laško za leto 2010 
 

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 
 
 V letu 2010 se je SPV Laško sestal na šestih rednih sejah, kjer smo obravnavali 
poročilo za leto 2009 ter načrt dela za leto 2010, predloge in pobude različnih javnih zavodov 
in fizičnih oseb, poskrbeli smo za izvedbo kolesarskih izpitov, 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.  
 V lanskem letu je bila zelo aktivna Komisija za proučevanje cestno prometne 
problematike pri SPV-ju občine Laško, ki se je sestala petkrat. Komisija se je sestala na 
podlagi pobud različnih posameznikov in organizacij. Vse 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 11. do 31. januarja, smo 
razdelili propagandni material (plakate, letake, razglednice, odsevne trakove, kresničke, …). 
V sodelovanju s Hišo generacij – Centrom starejših smo 29. januarja  organizirali predavanje 
in delavnico na temo: «Kako jemanje zdravil vpliva na psihofizično sposobnost voznikov«. 
Predavala je dr. Majda Zorec Karlovšek, predsednica Združenja za razvoj forenzične 
toksikologije in drugih forenzičnih ved. Predavanje in delavnica sta bila dobro obiskana. V 
mesecu januarju smo po osnovnih šolah občine Laško razdelili tudi prejeta gradiva za projekt 
Pasavček. 
 Ena izmed osrednjih nalog v lanskem letu je bila tudi organizacija kolesarskih izpitov 
za učence 5. razredov osnovnih šol na avtopoligonu Ljubečne. 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 Ljubečna, kjer so 
učenci OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice opravili tudi praktični del izpita. Učenci OŠ 



Primoža Trubarja Laško in PŠ Debro so praktični del izpita opravljali v Laškem oz. Debru. Za 
takšno obliko smo se odločili na podlagi priporočil ministrstva za šolstvo in šport, da naj se 
praktični del izpita opravljal na cesti in ne na avtopoligonu. Izpit je bil kljub nekaterim 
pomanjkljivostim uspešno izveden. Vse te pomanjkljivosti bomo v naslednjem letu odpravili. 
Za lažje in bolj kvalitetno spremljanje otrok na kolesarskih izpitih smo v letu 2010 kupili novo 
kolo za učitelja/ico, ki spremlja otroke OŠ Primoža Trubarja Laško, nabavili smo dva 
kompleta brezrokavnikov s številkami od 1 do 30 in od 1 do 40, ki smo jih predali obema 
matičnima šolama v uporabo, izvedli smo nakup novih naprav Nanotalk za komuniciranje 
med učiteljem in učencem na kolesih ter nabavili dva troznaka za varnejšo vožnjo otrok na 
kolesarskih izpitih.  
 V mesecu aprilu so OŠ Primoža Trubarja Laško obiskali vrhunski športniki in sicer 
Mitja Petkovšek, Robert Kranjec in Rok Marguč. V okviru obiska so si športniki vzeli čas in se 
pogovarjali ter odgovarjali na vprašanja učencev od 6 do 9. razreda.  

V mesecu aprilu smo na avtopoligonu Ljubečna organizirali medobčinsko tekmovanje 
"Kaj veš o prometu", na katerem so sodelovali učenci iz Rimskih Toplic, Laškega in učenci iz 
občine Radeče. Tekmovalci so se pomerili v teoretičnem poznavanju cestno prometnih 
predpisov, spretnostni vožnji in ocenjevalni vožnji.  Ponovno je zmagal Nejc Pišotek, ki se v 
letu 2010 zaradi nepredvidenih dogodkov ni udeležil državnega tekmovanja "Kaj veš o 
prometu", ki je bilo v Murski Soboti. 
 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 maju smo v sodelovanju s Hišo generacij – Centrom starejših in AMD-jem 
Laško organizirali brezplačno spoznavanje novosti iz prometa. Izobraževanje je vodil 
inštruktor gospod Andrej Titan, s katerim se je bilo možno dogovoriti tudi za izvedbo 
praktičnega dela vožnje. Za obiskovalce izobraževanja smo nabavili pet skript o varnosti v 
cestnem prometu AMD-ja Laško. 
 V mesecu juniju je bil na Brdu pri Kranju organiziran posvet predsednikov in tajnikov 
SPV, ki se ga je udeležila Jasna Kermelj, tajnik SPV Občine Laško. 
 Z zaključkom šolskega leta 2009/2010 se je zaključila občinska akcija »Red je vedno 
pas pripet«. Otroci, ki so sodelovali, so z zanimanjem pripovedovali o svojih izkušnjah, ki jih 
imajo z vožnjo v avtomobilih in so se tekom akcije veliko novega naučili. Ob zaključku akcije 
so povabili na obisk tudi starše ter jim predstavili, kaj so se naučili. Z novim šolskim letom 
2010/2011 v projektu Pasavček sodelujejo oddelki matične in podružničnih šol OŠ Antona 
Aškerca Rimske Toplice. 
 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 okviru tedna otroka je OŠ Primoža Trubarja Laško ponovno izpeljala tako 
imenovani »tehnični dan« v sklopu katerega je SPV Laško za otroke nižje stopnje financiral 
lutkovno predstavo na temo prometne varnosti. Otroci višje stopnje so imeli na parkirišču 
pred Podružnično šolo Debro postavljen poligon za spretnostno vožnjo s kolesom, ki sta ga 
nadzorovala člana SPV Laško, gospod Anton Škorja in gospod Viljem Logar. Tekom dneva 
se je zvrstilo še mnogo zanimivih reči – od obiska policistov konjenikov, policista vodnika s 
psom, predavanje o prometu, delavnice. Na koncu so se učenci višjih razredov v Kulturnem 
centru Laško udeležili prireditve Z glavo na zabavo. 
 V mesecu novembru smo na prošnjo novoustanovljene Javne agencije RS za varnost 
prometa izpolnili vprašalnik o delovanju občinskega SPV-ja.  



 Za umirjanje prometa se je v sodelovanju z občino Hrastnik uporabljal merilec hitrosti. 
Postavljen je bil predvsem v področjih omejene hitrosti in na mestih, kjer je prometna varnost 
najbolj ogrožena kot na primer: Laško – Zdraviliška cesta, Laško – pri osnovni šoli, Debro – 
pri gasilskem domu, Marija Gradec, Rimske Toplice, Šentrupert. 
 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 2010 je Republiški SPV organiziral naslednje akcije: 40 dni 
brez alkohola, Motoristi, Hitrost, Varnostni pas, Bodi previden - viden, Svetovni dan spomina 
na žrtve prometnih nesreč, Alkohol 0,0 šofer, Stop! Prednost ima življenje, Evropska noč 
brez prometnih nesreč, Pešec, … V letu 2010 je bil izveden nakup kresničk z logom (S-
PLAST, Krško). 
 Predstavnik SPV Laško je sodeloval tudi v projektni skupini, ki je pripravila občinski 
program varnosti, v katerem se je na podlagi ocene varnosti razmer v Občini Laško določila 
vrsta in obseg nalog občinskega redarstva.  
 
 
III. FINANCIRANJE 
V proračunu Občine Laško za leto 2010 je bilo za delovanje SPV Laško predvidenih   
8.000,00 EUR, od katerih je bilo porabljeno 4.066,88 EUR. 
 
ODHODKI V LETU 2010: 
 

Reprezentanca Stroški prevoza v državi Drugi operativni stroški SKUPAJ 
209,80 EUR 32,56 EUR 3.824,52 EUR 4.066,88 EUR 

 
OPIS ODHODKOV V LETU 2010: 
 
Stroški reprezentance v višini 209,80 EUR zajemajo letno pogostitev članov SPV ob 
zaključku starega leta ter strošek nakupa sendvičev in sokov za vse prisotne na poligonu na 
Ljubečni – medobčinsko tekmovanje "Kaj veš o prometu", refundacija s strani Občine 
Radeče je bila izvedena v mesecu juniju. 
Stroški prevoza v državi v višini 32,56 EUR zajemajo strošek prevoza gospoda Logarja, ki se 
je udeležil terenskih ogledov prometne komisije z lastnim avtomobilom. 
Drugi operativni stroški v višini 3.824,52 EUR pa zajemajo naslednje: nakup novega kolesa 
za OŠ Primoža Trubarja Laško, plačilo izvedbe predavanja in delavnice v Hiši generacij – 
Centru starejših, nakup kresničk, nakup brezrokavnikov s številkami, strošek uporabe 
poligona na Ljubečni, nakup naprav Nanotalk za kolesarske izpite, nakup petih skript o 
varnosti v cestnem prometu, plačilo izvedbe lutkovne predstave za nižjo stopnjo osnovno 
šole, plačilo izvedbe izobraževanja - spoznavanje novosti iz prometa,  nakup dveh troznakov 
za kolesarske izpite, pomoč pri kolesarskih izpitih, pomoč pri izvedbi medobčinskega 
tekmovanja "Kaj veš o prometu", pomoč pri varovanju osnovnošolcev (AMD Laško, ZŠAM 
Laško). 
 
IV. ZAKLJUČEK 
 
V poročilu so navedene aktivnosti in poraba sredstev za 2010. Stroški so bili manjši kot so 
bili načrtovani v veljavnem planu Občine Laško za leto 2010. Glavni razlog je racionalizacija 
vseh stroškov. 
Poročilo so člani SPV občine Laško obravnavali in sprejeli na  12. redni seji dne 1. 3. 2011. 
 
 
 
                                                                                                                Pripravila: 
                                                                                                            Jasna Kermelj 
 


