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V letu 2015 bo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Hrastnik izvajal
akcije, ki bodo povezane s projekti Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter se
prilagajal prometno varnostnim razmeram na območju občine Hrastnik. Program bo temeljil
na nekaterih zelo ranljivih skupinah udeležencev in dejavnikov tveganja:
a) Mladi voznik
V letu 2015 bomo poskušali z nadaljevati z akcijami za mlade voznike od 18 do 24 let.
Ponovno se bomo povezali s Študentsko organizacijo Hrastnik ŠOHT ter Mladinskim centrom
ter skupaj pripravili preventivne aktivnosti za mlade voznike.
Ena izmed že načrtovanih aktivnosti bo izvedba interaktivnih delavnic oz. projekta »Še
vedno vozim – vendar ne hodim«. Namenjen je mladim in bodočim voznikom, ki zaradi
neizkušenosti, načina življenja ali drugih razlogov spadajo v rizično skupino, kateri se je treba
e posebej posvetiti in ji ravno zaradi mladosti pristopiti z novimi in inovativnimi načini.
Na slovenskih cestah je še vedno preveč žrtev. V letu 2013 je na slovenskih cestah umrlo
108 oseb in bilo 793 hudo telesno poškodovanih. Naš namen je prispevati k zmanjševanju te
številke ter uresničevanju »Vizije nič«.
b) Pešec
Pešci so v dolgoročnem obdobju zagotovo med najbolj ogroženimi v cestnem prometu,
saj je delež mrtvih na 100 poškodovanih med najvišjimi glede na druge skupine udeležencev.
Večina nesreč, ki jih povzročijo starejši pešci s svojimi napakami so posledica slabšanja
psihofizičnih sposobnosti človeka, neustrezne barve oblačil ter neuporabe odsevnih izdelkov.
V preventivnem delu projekta PEŠEC, ki bo potekal od 1. oktobra 2015 do 30 marca 2016,
načrtujemo povečan obseg aktivnosti za starejše pešce, ki so najbolj ogrožena skupina pešcev
ter za otroke v osnovni šoli.
c) Varnost voznikov enoslednih vozil
Zagotavljanju večje varnosti voznikov enoslednih vozil (motoristi) je potrebno nameniti
več pozornosti. Aktivnosti bomo načrtovali skupaj z moto klubom Schlossberg ter se
priključili kampaniji 3X poglej Ne spreglej, ki jo vodi Agencija za varnost v cestnem
prometu.
d) Hitrost
Neprimerna oziroma neprilagojena hitrost je na naših cestah poglavitni dejavnik
prometnih nesreč, predvsem tistih z najhujšimi posledicami. Glavni ciljni skupini so
- mladi vozniki oz. mladi v starosti od 15 do 19 let
- mladi vozniki od 20 do 29 let
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Aktivnosti v zvezi s hitrostjo bomo izvajali vzporedno z akcijami za mlade voznike, kjer
se prepletata tako alkohol in hitrost.
Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem stalnih aktivnosti oz. preventivnih akcij:
Začetek šolskega leta,
Teden prometne varnosti,
Bodi previden,
Je vaš otrok pripet? (Pasavček),
Kolo v prometu,
tekmovanje »Kaj veš o prometu«
predavanja za starejše voznike in ostale udeležence v prometu (sprememba zakonodaje s
področja varnosti v cestnem prometu),
Družinska ura, (v sodelovanju z AMD Hrastnik)
anonimno testiranje (v sodelovanju z AMD Hrastnik)
1. ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA
Začetek šolskega leta je že tradicionalno povezan s preventivnimi akcijami za večjo
prometno varnost zlasti otrok, seveda pa ne le njih, temveč vseh udeležencev v prometu. Ko
se začne novo šolsko leto, morajo biti vozniki še posebej pozorni in previdni, da se šolarji
zopet vračajo na šolske poti. Ob tem je pomembna skrb za prvošolčke, ki prvič stopajo na
šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti, pa tudi skrb za ostale učence, ki se po dolgih
počitnicah vračajo v šole razigrani in je potrebnih kar nekaj dni, da ponovijo pravila in
zahteve za varno ravnanje v prometu.
Zaradi različnih vsebin, ki so razpete od preventivno vzgojnih dejavnosti, do urejanja
varnih šolskih poti, je nujno skladno delo in povezovanje vseh nosilcev posameznih
strokovnih nalog.
V okviru začetka šolskega leta bomo izvajali že dobro znane in uveljavljene aktivnosti:
pregled in urejanje varnih šolskih poti
pregled in popravki načrtov varnih šolskih poti
sestanki s starši in učitelji
razdelitev vzgojno-izobraževalne knjižice Prvi koraki v svetu prometa
zagotavljanje rumenih rutic za prvošolčke
zagotavljanje kresničk
organizacija prostovoljcev iz vrst ZŠAM, AMD, društev upokojencev moto
kluba in drugih za varovanje otrok na poti v šolo
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2. VARNO KOLO
S to akcijo, ki jo organizirajo po šolah, preverjajo tehnično stanje koles, ki jih vozijo
učenci. Akcija se organizira ob sodelovanju s svetom za preventivo in policijo. Ob pregledu
koles se za vsako kolo vodi zapisnik, ki ga uporablja učenec-lastnik. S tem zapisnikom so
starši oz. skrbniki opozorjeni o stanju kolesa, ki ga uporablja učenec. Če je kolo tehnično
neoporečno, prejme učenec posebno nalepko Varno kolo. Za vsa kolesa, ki so bila zavrnjena
se organizira ponoven pregled, na katerem lahko pridobijo nalepko o tehnični neoporečnosti
kolesa. Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zagotavlja bloke za
zapisnike in nalepke Varno kolo, ki jo dobi tehnično brezhibno kolo.
3. BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA
SPV izvaja akcijo Bistro glavo varuje čelada, s katero oblikuje pozitiven odnos do
uporabe kolesarskih čelad in spodbuja njihovo uporabo. Akcija ima dva dela spodbujanje
uporabe čelad, zagotavljanje gradiv in testnih čelad.
4. OBČINSKO IN DRŢAVNO TEKMOVANJE »KAJ VEŠ O PROMETU«
Tekmovanje »Kaj veš o prometu« so dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil,
razvijanje spretnosti in pravil vožnje v prometu med otroki. So tradicionalna oblika
preventivnih akcij za kolesarje, ki potekajo v osnovni šoli. Svet skrbi za vsebinsko zasnovo in
izvedbo tekmovanj. Občinsko tekmovanje bo organizirano v mesecu aprilu ali maju v kolikor
bo zadostno število prijavljenih učencev.
5. PASAVČEK
V izvajanje projekta EUCHIRES – Pasavček se vsako leto uspešno vključijo enote Vrtca
Hrastnik. Svet za izvajanje projekta zagotavlja gradiva za izvajanje aktivnosti v vrtcih in
demonstracijske sedeže s kompletom otroških varnostnih sedežev za demonstracijo pravilne
uporabe varnostnih pasov in otroških sedežev.
3. OSTALE AKTIVNOST
Za učence 4 in 5 razredov devetletke v Hrastniku in na Dolu pri Hrastniku ter za učence
podružnične šole Log bomo v okviru programa Jumicar Slovenija izvedli preventivno akcijo,
ki predvideva drugačen način prometne vzgoje, in sicer z igro, v kateri vsak otrok podoživi
pravi svet prometa. Celotno dogajanje bo potekalo na šolskem igrišču.
Za otroke v starosti od 4 do 6 let, ki obiskujejo vrtec bo izveden izobraževalni program
prometne varnosti Kolesarčki. Namen programa je, da se otroci na neprisiljen način poučijo
kako se vesti v prometnem okolju, tako da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v
prometu.
Za letu 2015 že imamo dogovorjeno izvedbo programa:
- za drugo triado OŠ pedagoške delavnice »5x STOP JE COOL« , ki se bo izvedla v
začetku meseca marca.
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Delavnice 5x STOP JE COOL predstavljajo dopolnilo k prometni vzgoji in predstavljajo
nov pogled na varnost v prometu. Program je prilagojen posebej mladi populaciji v državah,
ki so v prometni varnosti precej pred Slovenijo, dosega pa velik uspeh, saj je osredotočen prav
na skupino, ki je po mnenju strokovnjakov najbolj rizična.
Osnovni cilj delavnic 5x STOP JE COOL je zmanjšati število smrtnih žrtev in
poškodovanih na slovenskih cestah ter spremeniti odnos mladih do prometne varnosti s
pomočjo osebnega pristopa socialnih iger, igranja vlog, osveščanja o možnih posledicah
prehitre vožnje, agresivne vožnje, neuporabe varnostnega pasu in čelade, neupoštevanja
prometnih predpisov ter zlasti vožnje pod vplivom alkohola ali drog.
Poleg preventivnih akcij, ki jih nameravamo organizirati v tem letu, bodo člani SPV in
njegovih komisij sodelovali s svojimi predlogi in mnenji pri umirjanju in urejanju prometa ter
tako po najboljših močeh poskušali s svojim delom prispevati k še večji varnosti v občini
Hrastnik.
Februar, 2015

Jože GUZAJ
Pripravil:
Aleš Venko
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