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Seznanitev s Poročilom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
za leto 2017 
 
 
I. NASLOV 
 
Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2017 
 
 
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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ZADEVA: Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za 

leto 2017 

I. VSEBINSKI DEL: 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Trebnje (v nadaljevanju: SPVCP) je v 
letu 2017 zaključil tretje leto delovanja v obdobju mandata od 2014 do 2018. SPVCP je pričel 
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. Naloge tajnice 
SPVCP je v enakem obdobju prevzela uslužbenka Občinske uprave, Nastja Podržaj, nato jih 
je v vmesnem obdobju, do septembra letošnjega leta, opravljala uslužbenka Občinske uprave, 
Janja Fink. Zaradi nastopa porodniškega dopusta slednje, pa je naloge tajnice SPVCP 
ponovno prevzela Nastja Podržaj. 

Na 11. seji SPVCP z dne 2. 2. 2018 je bil s sklepom sprejet predlog Policijske postaje Trebnje 
za zamenjavo njihovega predstavnika v članstvu SPVCP. Zaradi kadrovskih menjav pri 
izvajanju nalog policijskega dela v skupnosti na policijskem okolišu št. 1, je g. Janeza Mirtiča, 
zamenjal g. Dejan Kavšek. 

Sestava SPVCP v letu 2017:  

1. Mirko Gliha, predstavnik Občinskega sveta predsednik  
2. Jože Trlep, predstavnik ZŠAM namestnik predsednika 
3. Dejan Kavšek, 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. 



Realizirane aktivnosti SPVCP za leto 2017 po mesecih: 

Mesec 
 

Dejavnost Datum 
izvedbe 

Februar 
 
 
 

� 11. seja SPVCP; 
� Seznanitev Občinskega sveta s Poročilom SPVCP za 

leto 2016 na 20. redni seji; 
 

2. 2. 2017 
6. 2. 2017 

 

Marec 
 
 
 

� poziv SPVCP Oddelku za okolje, prostor in 
infrastrukturo Občine Trebnje, za zamenjavo 
dopolnilne table 4101 z dopolnilno tablo 4103 (obe 600 
m) ob lokalni cesti LC 426112 Veliki Gaber-Stranje, na 
desni strani v smeri stacionaže v m 36,5. 

7. 3. 2017 
 
 
 

 

April 
 
 
 

� 12. seja SPVCP: 
o sklep o izvedbi medobčinskega kolesarskega 

tekmovanja »Kaj veš o prometu« za leto 2017 
(priprava razpisa za OŠ Trebnje, Veliki Gaber, 
Mokronog, Mirna, Šentrupert); 

o obravnava problematike prometne varnosti 
kolesarjev in motoristov. 

o obravnava problematike ureditve bankin na 
relaciji Veliki Gaber-Bič in ustrezna označitev 
naselja Cesta 

� nakup dveh koles za opravljanje kolesarskih izpitov na 
OŠ Veliki Gaber (Kolo Douglas Tim 24 col) 

20. 4. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 4. 2017 
 

Maj 
 
 
 

� nakup 40 otroških odsevnih telovnikov s tiskom štartnih 
številk; 

� nakup pokalov za nagrajevanje najuspešnejših 
tekmovalcev (ekipno) na kolesarskem tekmovanju »Kaj 
veš o prometu«; 

� Izvedba medobčinskega kolesarskega tekmovanja 
»Kaj veš o prometu« za šolsko leto 2016/2017 
(teoretični in praktični del); 

� prijava na razpis za trimesečni najem – Prikazovalniki 
hitrosti (lokacija odsek LC 426111 Bič-Veliki Gaber, 
pred začetkom naselja Bič) 

� udeležba na seminarju AVP – »Umirjanje hitrosti v 
mestnih jedrih« (g. Gliha in g. Dim) 

 

10. 5. 2017 
 
 
 
 
 

23. 5. 2017 
 

29. 5. 2017 
 
 
 

Junij 
 

 

� 13. seja SPVCP 
o Poročilo ZŠAM o kolesarskih izpitih. 

15. 6. 2017 

Avgust 
 
 
 

� nabava 7 troznakov za potrebe opravljanja kolesarskih 
izpitov na OŠ Veliki Gaber in OŠ Trebnje 

� 14. seja SPVCP: 
o organizacija prometne varnosti ob začetku 

novega šolskega leta (Policijska postaja 
Trebnje, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, 
ZŠAM); poostren nadzor nad vsemi udeleženci 
v prometu; 

o postavitev transparenta »Spet smo tu« v bližini 
OŠ; 

o organizacija aktivnosti na Dan brez avtomobila 
v občini Trebnje (Evropski teden mobilnosti); 

2. 8. 2017 
 

14. 8. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o opredelitev SPVP do nevarne poti za PŠ 
Dolenja Nemška vas in soglasje k izvajanju 
konfesionalne dejavnosti v prostorih javnega 
zavoda 

� Dopis vsem sodelujočim v akciji ob začetku novega 
šolskega leta (varovanje otrok na prehodih za pešce – 
območje šolskih poti). 

� Posredovanje preventivnega gradiva Prvi koraki v 
svetu prometa OŠ Trebnje s podružnicami in OŠ Veliki 
Gaber; 

� nabava 2 pametnih prikazovalnikov hitrosti 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

31. 8. 2017 
 

28. 8. 2017 

September 
 
 
 

o Začetek šolskega leta (prvi šolski dan, varne šolske 
poti, varovanje otrok na prehodih za pešce (šolske 
poti), kontrola uporabe varnostnega pasu in 
otroških varnostnih sedežev (v sodelovanju s 
policijo); 

o Dan brez avtomobila (prireditev v okviru 
Evropskega tedna mobilnosti 2017: Združimo moči, 
delimo si prevoz; 

o izvedba aktivnosti na zaprtem delu ceste skozi 
center Trebnjega (predstavitev Policijske postaje 
Trebnje, PGD Trebnje, Zdravstveni dom Trebnje, 
predstavitev avtomobilov na električni pogon, 
poligon aktivnosti-NIJZ, Turistično društvo Trebnje 
– delavnica »Za čistejšo reko Temenico«…); 

o Izvedba interaktivne delavnice »Še vedno vozim - 
vendar ne hodim« za učence 9. razredov OŠ 
Trebnje ter predavanje g. Antona Dima (AMD 
Trebnje) 

o objava programa ETM 2017 v Glasilu občanov 
občine Trebnje (št. 130/september 2017) 

 

1. 9. 2017 
 
 
 
 
 
 
 

22. 9. 2017 

Oktober 
 
 
 

o 15. seja SPVCP: 
o Prijava na javni razpis za sofinanciranje 

»Priprave in izvedbe aktivnosti evropskega 
tedna mobilnosti v letu 2018, 

o Udeležba na letnem Posvetu občinskih Svetov 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 
Ljubljani (2 člana in tajnica), 

o Nacionalna preventivna akcija »Pešec« 
o Izvedba kolesarskih izpitov na OŠ Trebnje, PŠ 

Dobrnič, PŠ Dolenja Nemška vas (pomoč pri 
izvedbi – ZŠAM Trebnje), 

o Izvedba kolesarskih izpitov na PŠ Dobrnič  
(pomoč pri izvedbi – ZŠAM Trebnje), 

o objava utrinkov Dneva brez avtomobila 2017 v 
Glasilu občanov občine Trebnje (št. 
131/oktober 2017) 

 

 
12. 10. 2017 

 
 

24. 10. 2017 

November 
 
 
 

� SPVCP Oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo 
predlaga postavitev prometnega znaka - spolzko 
vozišče na območju naselja Velike Dole (odsek LC 
426131 Zagorica-V.jama-Žužemberk) 

2. 11. 2017 
 
 
 



� akcija ob dnevu spomina na umrle na slovenskih 
cestah – prižig sveč na kritičnih točkah (g. Gliha, g. 
Šalda in trije člani ZŠAM) 

� v letu 2017 ni zabeleženih smrtnih žrtev na cestah v 
občini Trebnje 

� prijava na razpis: Namestitev prikazovalnikov hitrosti 
»Vi vozite« 2018 – 1. del 

� udeležba na Posvetu občinskih svetov za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu JV Slovenije in 
Spodnjeposavske regije v Novem mestu (g. Gliha, g. 
Trlep in ga. Podržaj) 
 

 

 
18. 11. 2017 

 
 
 

27. 11. 2017 
 

30. 11. 2017 
 

December 
 
 
 

� 16. seja SPVCP: 
o Poročilo o delu v letu 2017 (realizacija 

dejavnosti po mesecih, vsebinski in finančni 
del); 

o nov prikazovalnik hitrosti v brezplačni 6-
mesečni najem – lokacija PŠ Dolenja Nemška 
vas (podpis Sporazuma o pridobivanju 
statističnih podatkov o hitrostih na posameznih 
območjih); 

o predstavitev Umirjanja prometa s Portalom VI-
VOZITE (uporaba statističnih podatkov v 
preventivne namene ozaveščanja udeležencev 
v prometu); 

o nacionalna preventivna akcija »Premisli. 
Alkohol ubija«  

o članek SPVCP v Glasilu občanov Občine 
Trebnje – Alkohol – dejavnik tveganja v 
prometu (št. 133/december 2017) 
 

� Projekt Pasavček – izvedba Vrtec Mavrica, Trebnje 
 

19. 12. 2017 
 
 
 
 

15. 12. 2017 

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je pri reševanju strokovnih vprašanj tesno 
sodeloval z Oddelkom za okolje, prostor in infrastrukturo Občine Trebnje.  

Vse načrtovane in izvedene aktivnosti, povezane z delovanjem SPVCP so bile redno 
objavljene v sredstvih javnega obveščanja (občinska spletna stran, Glasilo občanov občine 
Trebnje). 

 

 

 

 

 

 

 



II. FINANČNI DEL: 

Poraba finančnih sredstev od januarja do novembra 2017: 

Vrsta blaga oz. storitve Dobavitelj Znesek z DDV 
EUR 

Kolo Douglas Tim 24 col – 2 kom SMOLE d.o.o., Šentjernejska c. 7, 
8000 Novo mesto 

377,82 

Otroški odsevni telovnik s tiskom 
– 40 kom 

VINI d.o.o., Stari trg 37, 8230 
Mokronog 

249,61 

Pokal 129/2 in napis za pokale Rena Srebrniče d.o.o., Srebrniče 2 a, 
8000 Novo mesto 

23,67 

Organizacija medobčinskega 
kolesarskega tekmovanja »Kaj 
veš o prometu za šol. l. 
2016/2017« 

ZŠAM Trebnje, Rimska cesta 33., 
8210 Trebnje 

325,00 

Malica – kolesarsko tekmovanje Kmetijska zadruga Trebnje z.o.o., 
Stari trg 2, 8210 Trebnje 

89,75 

Organizacija prometne varnosti 
ob začetku šol. l. 2017/18 

ZŠAM Trebnje, Rimska cesta 33, 
8210 Trebnje 

480,00 

Troznak – kolesarski izpit – 7 
kom 

ELCI, PREDDVOR, d.o.o. 
Belska cesta 9, 4205 Preddvor 

729,32 

Postavitev in odstranitev 
transparenta »Spet smo tu« v 
Trebnjem 

Komunala Trebnje, d.o.o. 
Goliev trg 9, 8210 Trebnje 

152,67 

Pametni prikazovalnik hitrosti 
MHP50TH – 2 kom 

Sipronika d.o.o., Tržaška cesta 2, 
1000 Ljubljana 

5.548,56 

Naročnina Mobilni Internet Piko Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 
ulica 15, 1000 Ljubljana 

318,87 

Izvedba delavnice »Še vedno 
vozim-vendar ne hodim« za 
devetošolce OŠ Trebnje 

ZAVOD VOZIM, Opekarniška cesta 
15 a, 3000 Celje 

305,00 

Predstavitev električnih vozil in 
svetovanje občanom na dogodku 
EMT 2017 

Dmpro d.o.o., Stična 132, 1295 
Ivančna Gorica 

210,00 

Izvedba delavnice »Za čistejšo 
reko Temenico« v okviru ETM 
2017 

Turistično društvo Trebnje, Baragov 
trg 1, 8210 Trebnje 

97,13 

Delovni zvezek S kolesom v šolo 
z e-učbenikom, priročnik Varno 
kolesarjenje 

PRIMOTEHNA d.o.o., Šentiljska cesta 
49, 2000 Maribor 

43,10 

 SKUPAJ: 8.950,50 
 

 

  Mirko Gliha, l. r. 

predsednik SPVCP 

 


