
Lovrenški Svet za prometno varnost sprejel plan dela do leta 2022, v maju poteka akcija 
za večjo varnost kolesarjev 
 
Na svoji 2. redni seji, 7. maja 2019, je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) 
Občine Lovrenc na Pohorju sprejel Program dela za obdobje 2018 – 2022. Hkrati v mesecu 
maju poteka nacionalna preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev, ki jo vodi Javna 
agencija RS za varnost prometa v sodelovanju s Policijo. 
 
 
SPV je svoje delo za mandatno obdobje do leta 2022 zastavil na dveh področjih: 

• akcije za preventivo in izobraževanje, 

• sooblikovanje varnega prometnega režima s predlogi sprememb prometne signalizacije in 

investicij v cestno infrastrukturo. 

Evidentiranje nevarnih točk je prvi večji projekt SPV. Baza nevarnih točk bo na voljo na 
spletnem naslovu občine, kot javno dostopna informacija v obliki preglednice. Kot aktivni 
občani ste iskreno vabljeni, da na občinski elektronski naslov obcina@lovrenc.si tudi sami 
poročate o nevarnih točkah naših cest. 
Celoten program dela si lahko ogledate na naslednji povezavi – Program dela SPV 
https://lovrencnapohorju.e-
obcina.si/files/other/news/173/181968SPVCP%20program%202018-2022.pdf. 
 
Policijska postaja Ruše je poročala o Trendih varnostnih pojavov v letu 2018 v Lovrencu na 
Pohorju. Stanje javne varnosti ocenjujejo kot ugodno in stabilno, saj so obravnavali manj 
kršitev (212) kot leto poprej (255). Stanje prometne varnosti ocenjujejo kot manj ugodno, saj 
se je število prometnih nesreč povečalo iz 10 na 13, od tega je bilo 5 nesreč s telesnimi 
poškodbami in ena s smrtnim izidom. 
 
SPV se je na seji zavezal, da bo do aprila 2020 pripravil posodobljen načrt varnih šolskih poti, 
s katerim bo občina kandidirala na državnem razpisu za digitalizacijo varnih šolskih poti. 
Posledica novega načrta bodo predlogi izboljšav v prometnem režimu. 
 
Med pobudami in vprašanji občanov je SPV obravnaval že tri primere nevarnih mest oz. 
ravnanj v prometu (Falska pečina, kros motorji v gozdu in nepreglednost ceste na Lovsko 
kočo) in sprejel sklepe o nadaljnjih aktivnostih.  
 
V ponedeljek, 6. maja 2019 se je začela vseslovenska akcija za večjo varnost kolesarjev. 
Namen akcije je na eni strani opozoriti kolesarje na upoštevanje cestno prometnih pravil in 
odgovorno vedenje v prometu ter povečati uporabo varnostne čelade ter na drugi strani tudi 
ostale udeležence v prometu opozoriti na povečano število kolesarjev na cesti. 
 
Bodimo varni zase in za druge! 
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