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PROGRAM DELA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU OBČINE DUPLEK, ZA LETO 2016

Program dela SPVCP Občine Duplek za leto 2016 je pripravljen na podlagi Resolucije
nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v RS za obdobje 2013 – 2022, ki v uvodu
ugotavlja, da sodobna civilizacija je poleg velikih prednosti prinesla s seboj tudi tragedije.
Zlasti v prometu, ki je z razvojem avtomobila povezal med seboj kraje, ki so bili prej
nedosegljivi, je temu razvoju sledila tudi temna plat - prometne nesreče. Pri ugotavljanju
posledic prometnih nesreč spremljamo izgube življenj in hude invalidnosti kot
nenadomestljive ter nepopravljive izgube v družinah, družbi in škode, ki jih ima družba zaradi
posledic prometnih nesreč. Najhujše posledice prometnih nesreč, v katerih so smrtne žrtve in
hude telesne poškodbe, občutijo predvsem družine.
Na nastanek prometnih nesreč vpliva več dejavnikov, poglavitni pa so udeleženci v cestnem
prometu, cestna infrastruktura, motorno vozilo in prometno okolje. Pri vseh teh dejavnikih
ima človek najpomembnejšo vlogo, saj je kot voznik v vlogi uporabnika motornega vozila in
cest, kot načrtovalec pa je zelo pomemben člen pri gradnji cest. Varnost cestnega prometa je
odvisna od odgovornega ravnanja posameznika, vzgojno izobraževalnih in preventivnih
institucij, medijev, represivnih in pravosodnih organov, civilne družbe, gospodarskih družb,
vodstev samoupravnih lokalnih skupnosti in ne nazadnje državnih organov.
Pri pripravi programa je upoštevana tudi analiza varnosti cestnega prometa na območju
Občine Duplek v obdobju zadnjih 5 let. Po podatkih PP Maribor I, je bilo stanje prometne
varnosti v letu 2015 dokaj ugodno, saj je Policija na območju občine obravnavala 31
(32,38,46,39) prometnih nesreč, v katerih, nihče od udeležencev prometnih nesreč ni izgubil
življenja. Prav tako v letu 2015 ne beležimo prometne nesreče s hudimi telesnimi
poškodbami (0,1,1,1), obravnavali pa smo 9 (11,18,23,17) prometnih nesreč z lahkimi
telesnimi poškodbami in 22 (21,18,22,21) prometnih nesreč z materialno škodo.

Tabela 1: Prometne nesreče in posledice po letih
Leto

Vseh PN

2011
2012
2013
2014
2015

39
46
38
32
31

Smrtni
izid
/
/
1
/
/

Huda TP

Lahka TP

Brez poškodb

1
1
1
/
/

17
23
18
11
9

21
22
18
21
22
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Iz preglednice št. 1 je razvidno, da je število prometnih nesreč na območju občine dokaj
konstantno, najugodnejše pa je bilo leto 2015, ko se je zgodilo najmanj prometnih nesreč, od
tega se ni zgodila nobena prometna nesreča s smrtnim izidom in s hudo telesno poškodbo,
zgodilo pa se je tudi najmanj prometnih nesreč z lahko telesno poškodbo.

Tabela 2: Najpogostejši vzroki prometnih nesreč v zadnjih štirih letih
Vzrok
Nepravilna stran in smer vožnje
Neustrezna varnostna razdalja
Neprilagojena hitrost
Premiki z vozilom

2011
7
8
8
7

2012
15
2
5
5

2013
11
3
6
12

2014
7
4
11
2

2015
10
6
5
3

Neupoštevanje pravil o
prednosti

3

8

2

4

2

Nepravilno prehitevanje
Ostalo
SKUPAJ PN

/
6
39

1
9
46

/
4
38

2
2
32

/
5
31

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč je bila nepravilna stran in smer vožnje in neustrezna
varnostna razdalja, dokaj pogosto pa tudi neprilagojena hitrost vožnje in premiki z vozilom.
Na podlagi prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da je stanje prometne varnosti na območju
Občine Duplek dokaj ugodno, kljub temu pa je preveč vsaka prometna nesreča, še posebej
tiste z najhujšimi posledicami. Da se stanje v prihodnosti ne bi poslabšalo, smo v Občinskem
svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2016 načrtovali naslednje aktivnosti:

I. TRIMESEČJE
1. Priprava letnega plana dela Sveta, za leto 2016 in poročila o delu v letu 2015
Nosilec: Vsi člani SPVCP
2. Informacija o stanju prometne varnosti na območju Občine Duplek v letu 2015.
Priprava gradiva: Policija
3. Izvedba predavanja za učence 8. in 9. razreda OŠ Korena, o varni vožnji s kolesi z
motorjem.
Nosilec: SPVCP
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II. TRIMESEČJE
1. Pregled in ocena primernosti postavljene prometne signalizacije na nekaterih
izpostavljenih odsekih cest. V primeru ugotovitev neustreznosti ali pomanjkljivosti,
bomo upravljavcu ceste predlagali ustrezno ureditev.
Nosilec: člani SPVCP (Vrbnjak, Poštrak)

2. Udeležba mentorjev prometne vzgoje iz obeh OŠ, na seminarju za izvajanje
kolesarskih izpitov in drugih aktivnosti v OŠ.
Nosilec aktivnosti: Mentorja iz OŠ iz OŠ Duplek in OŠ Korena.

Sodelovanje pri izvajanju kolesarskih izpitov v OŠ Duplek in OŠ Korena.

3.

Nosilec akcije: OŠ, SPVCP in Policija

BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA - maj 2016

4.


izvedba aktivnosti, ki so namenjene mladim kolesarjem

Nosilec aktivnosti: SPVCP, OŠ in Policija

5. Nabava vsaj ene preventivne radarske table, katero bomo uporabljali (postavljali) na
najbolj kritičnih odsekih cest, predvsem v bližini OŠ in vrtcev.
Nosilec: SPVCP v sodelovanju z Občinsko upravo.

6. Nabava 20 kom. odsevnih brezrokavnikov, ki jih bodo v času opravljanja nalog pri
varovanju otrok na poti v šolo in pri izvajanju drugih preventivnih aktivnosti, lahko
nosili prostovoljci in člani SPVCP.
Nosilec: SPVCP v sodelovanju z Občinsko upravo.
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III. TRIMESEČJE
VARNOST OTROK NA ŠOLSKIH POTEH – začetek šolskega leta

1.






preverjanje varnih šolskih poti in možni dodatni ukrepi,
ureditev kolesarskih poti v okolici šol,
sodelovanje s šolo in starši,
dogovor s prostovoljci za spremstvo otrok na najnevarnejših lokacijah,
pravočasna obnova prometne signalizacije v okolici
šol in vrtcev ter postavitev dodatnih opozorilnih tabel in transparentov.

Nosilec aktivnosti: SPVCP, OŠ, Policija, društva in prostovoljci

IV. TRIMESEČJE
1. TEDEN PROMETNE VARNOSTI – oktober 2016


obisk delegacije osnovnošolcev pri županu Občine Duplek, kjer bodo otroci
izpostavili nevarnosti, ki nanje prežijo na poti v šolo in iz nje.

Nosilec aktivnosti: Občina Duplek, SPVCP, OŠ in Policija

2. JE VAŠ OTROK PRIPET oktober - december 2016



opazovanje pripetosti pred šolami in vrtci
razgovor s starši in izvedba akcije pred vrtci in šolami, delitev publikacije Otrok v avtu,

Nosilec akcije: OŠ, Policija, vrtci in SPVCP

3. Učna delavnica za občane Občine Duplek, kot udeležence v cestnem prometu


obnovitvena predavanja o predpisih CPP za voznike motornih vozil in druge
udeležence v cestnem prometu

Nosilec akcije: SPVCP
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V okviru možnosti, bomo sodelovali tudi v vseh preventivnih akcijah, ki ji organizira in izvaja
JAVP oz. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS.
Program je bil sprejet na seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Duplek, 14. 01. 2016.

Marjan Vrbnjak, univ. dipl. prav.
Predsednik sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu

