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Seznanitev s Poročilom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2016 
  
I. NASLOV 
 Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2016 
  II. UVOD 
 1. Razlogi za sprejetje odloka 
 Na podlagi 12. člena Poslovnika SPVCP v občini Trebnje je predsednik sveta dolžan 
najmanj enkrat letno podati pisno poročilo o delovanju sveta.   
 2. Pravna podlaga za sprejem odloka  
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list 

RS, št. 34/07) 
- Poslovnik SPVCP v občini Trebnje; z dne 18.10.1996  3. Cilji in načela 
 
Cilj je seznanitev članov Občinskega sveta z delovanjem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.    
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  Številka: 224-1/2017-2 
Datum:  26.1.2017  
 
ZADEVA: Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za 

leto 2016 
I. VSEBINSKI DEL: 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Trebnje (v nadaljevanju: SPVCP) je 
za mandat 2014-2018 začel z delom 4. marca 2015, ko sta bila na 1. konstitutivni seji izvoljena 
predsednik in namestnik predsednika SPVCP. Člani SPVCP so bili v skladu s Statutom Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14) in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni 
list RS, št. 63/14) ter Odlokom o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(Uradni list RS, št. 34/07) imenovani s strani Občinskega sveta Občine Trebnje, in sicer na 3. 
redni seji Občinskega sveta dne 4. februarja 2015, za čas mandata Občinskega sveta.  
Sestava SPVCP:  
1. Mirko Gliha, predstavnik Občinskega sveta predsednik  
2. Jože Trlep, predstavnik ZŠAM namestnik predsednika 
3. Janez Mirtič, predstavnik organa varovanja javnega reda in miru  
4. Zdenko Šalda, predstavnik javne zdravstvene ustanove  
5. Franci Kravcar, predstavnik javnega zavoda vzgoje in izobraževanja  
6. Maša Rakuš Dobnik, predstavnica občanov, org. v svetih staršev v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 

 

7. Robert Pavlin, predstavnik izvajalca vzdrževanja javne prometne infrastrukture  
8. Anton Dim, predstavnik avto-moto zveze   

 
Organizacijo in način dela ima SPVCP urejeno v svojem Poslovniku z dne 18. 10. 1996. 
  



V letu 2016 so se na državni ravni odvijale naslednje preventivne akcije: 
Termin Akcija 

8. – 24. januar  Mobilni telefon 
10. februar – 26. marec  40 dni brez alkohola 
14. – 20. marec  9. – 16. september Varnostni pas 
28. marec – 10. april  Motoristi 
18. – 24. april  
26. junij – 10. julij  22. – 28. avgust  

Hitrost 

16. – 29 maj  Kolesarji 
3. – 16. oktober Pešec  
4. – 13. november Alkohol  

 
V preteklem letu se je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sestal na petih sejah.  
Seja / dan   Povzetek 
5. seja 18. februarja 2016 SPVCP je podal pozitivno mnenje k odkup dela parc. št. 42/3 v k.o. 1422 Trebnje, saj prodaja ne bo zmanjšala nivoja 

prometne varnosti. Podani so bili tudi predlogi za investicije, ter pripravljeni predlogi za podelitev priznanj AVP za leto 
2015 (ZŠAM Trebnje in Iniciativa za AED, Društvo srčnih bolnikov, Koronarni klub Mežiške doline).   

6. seja  4. aprila 2016 Obravnavana je bila problematika na regionalni cesti R2 448/1197 Grm - Pluska pri naselju Pluska ter ureditev in elektrifikacija izvoza / uvoza z državne ceste R2 448/0220. 
Problematika na Pluski je še v fazi reševanja (DRSI mora odstraniti ograjo).  

7. seja 21. aprila 2016 Namen seje je bila organizacija (med)občinskega kolesarskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«. 
8. seja  22. junija 2016 Obravnavan je bil odgovor na dopis DRSI, pregledana je bila poraba finančnih sredstev in nadaljnje usmeritve dela v 

skladu s finančnimi zmožnostmi. Člani SPVCP so bili seznanjeni s Poročilom o delu ZŠAM Trebnje ter sestavljen plan preventivnih predavanj.  
  

9.seja 
10. novembra 2016 

Obravnavani so bili predlogi in problematika avtobusnih 
postajališč, seznanitev s poročilom ZŠAM ter prestavitev predavanj.  
 

 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Trebnje, je dne 17. 5. 2016 organiziral 
medobčinsko kolesarsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« za šolsko leto 2015/2016. 
Tekmovanja se je udeležilo po 8 učencev iz Osnovne šole Trebnje, Osnovne šole Veliki Gaber 
in Osnovne Šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert iz Osnovne šole Mokronog pa so se tekmovanja 
udeležili trije učenci. Skupaj je tako tekmovalo 27 učencev, in sicer v nižji in višji kategoriji. Vsi 
tekmovalci so se najprej preizkusili v teoretičnem znanju, nato pa je sledila praktična vožnja v 
prometu skozi Trebnje. Nazadnje so se vsi preizkusili še na spretnostnem poligonu, ki je bi 
sestavljen iz 12 ovir. Skupno zmago na medobčinskem tekmovanju je dosegel Grega Papež 
iz Osnovne šole Mokronog, ki se je 28. maja udeležil državnega tekmovanja.  
 



Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je spremljal razmere v prometu in občane 
opozarjal nanje s članki v javnih medijih, predvsem v Glasilu občanov Občine Trebnje. Prav 
tako so bili v Glasilu občanov in na spletni strani Občine Trebnje objavljeni članki o večjih 
akcijah.  

 
II. FINANČNI DEL 
Vrsta blaga oz. storitve Dobavitelj Znesek  
Kolesarski poligon (2x) Poslovno svetovanje, posredništvo in storitve GREGOR VIDMAR s.p., 

Ljubeljska ulica 22, 1000 Ljubljana 

1.586,00 EUR 

Organizacija občinskega kolesarskega tekmovanja ZŠAM Trebnje 350,00 EUR 
Nabava materiala (malica) za medobčinsko kolesarsko 
tekmovanje 

KZ Trebnje 95,26 EUR 

Pokali z napisom RENA Srebrniče d.o.o. 21,72 EUR 
Prikazovalnik hitrosti Sipronika d.o.o. 2.798,28 EUR 
Organizacija prometne 
varnosti ob prvem šolskem dnevu 

ZŠAM Trebnje 480,00 EUR 

Glina (Dan brez avtomobila) Peči – keramika, d.o.o. 9,39 EUR 
Delavnica »Še vedno vozim 
vendar ne hodim« 

VOZIM, zavod za inovativno 
izobraževanje o varni vožnji 

305,00 EUR 
Postavitev in odstranitev 
transparentov 

Komunala Trebnje d.o.o. 152,67 EUR 
Sofinanciranje programa 
prometne varnosti 

Belak d.o.o. 58,40 EUR 
Izvedba programa prometne 
varnosti 

Belak d.o.o. 561,20 EUR 
Kolo (2x) Smole d.o.o. 377,98 EUR 
Naročnina – SIM kartica Telekom Slovenije, d.d. 20,87 EUR 

SKUPAJ: 6.916,77 EUR 
 
 
 Mirko Gliha, l.r. predsednik SPVCP 

 


