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Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po obravnavi na seji
občinskega sveta, potrdi poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 in plan dela za leto 2012.
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1. AKTIVNOSTI V LETU 2011
V letu 2011 so se izvajale naslednje aktivnosti oziroma akcije:
Izobraževanje v prometu: Za skupino otrok iz novomeških vrtcev (Pedenjped in Labod,
približno 80 otrok) smo skupaj s Policijsko postajo Novo mesto, organizirali ure prometne
vzgoje. Otroci so s policistom spremljevalcem iz avtobusa opazovali potek prometa. Na
poti po Novem mestu jih je policist spremljevalec opozarjal na kritične prometne točke z
namenom, da se otroci na praktičen način seznanijo z nevarnostmi in različnimi
prometnimi pastmi s katerimi se bodo vsakodnevno srečevali kot pešci na poti v šolo
oziroma iz šole. Pri izvedbi te akcije nam je pomagal ZŠAM Novo mesto (najemu
avtobusa).
Na OŠ Drska, Grm, Brusnice in vrtcu Pedenjped smo organizirali in sofinancirali izvedbo
programa Jumicar. Program JUMICAR je namenjen vzgoji otrok v prometu. To je vzgojni
program, ki s sodobnim vzgojno učnim pristopom upošteva celostni razvoj otrokovega
starostnega obdobja in ga skozi igro pripravlja na pravilno vedenje v prometu.
Tekmovanje: 10. maja 2011, smo na Osnovni šoli Bršljin za učence osnovnih šol z
območja Mestne občine Novo mesto organizirali tekmovanje »KAJ VEŠ O PROMETU«.
Tekmovanja so se udeležili tekmovalci petih osnovnih šol z območja Mestne občine
Novo mesto (OŠ Bršljin, OŠ Drska, OŠ Grm, OŠ Otočec, OŠ Brusnice), skupaj 20
tekmovalcev. Vsi tekmovalci so ob udeležbi tekmovanja prejeli kolesarsko čelado.
Najboljša ekipa je bila iz OŠ Bršljin. Državnega prvenstva sta se udeležila dva
tekmovalca (iz šole Bršljina in Drske). Državno prvenstvo je bilo v Ljubljani.

Ogled tekmovalne proge

Vožnja na poligonu

Vožnja po kolesarski stezi

Izobraževanje: V mesecu avgustu (25.8.2011) smo za vse ravnatelje osnovnih in
srednjih šol iz območja Mestne občine Novo mesto organizirali seminar z naslovom »Prvi
šolski dan«. Letošnjega srečanja se je udeležil tudi župan Mestne občine Novo mesto, ki
je v pozdravnem nagovoru poudaril pomembnost srečanja in pravočasne priprave na
prve šolske dni. Srečanja se je udeležilo 24 mentorjev prometne vzgoje iz osnovnih šol in
predavatelji iz nekaterih srednjih šol. V okviru srečanja je bila izpeljana tudi redna seja
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (7. seja). Glavna tematika srečanja je
bila »PROMETNA VARNOST OTROK IN DIJAKOV NA POTI V ŠOLO, MED ŠOLO IN
NA POTI DOMOV«. V sklopu navedene teme so predavatelji predstavili problematiko in
aktivnosti povezane z reševanjem le teh:
1. Bojan Oblak: Javna agencija RS za varnost prometa: Aktivnosti v naslednjem obdobju
dela Sveta, prijava tekmovalcev za tekmovanje »Kaj veš o prometu« preko spletne
aplikacije za opravljanje izpitov tekmovanja Kaj veš o prometu in prometne delavnice za
srednje šole.
2. Marjeta Ferkolj Smolič: Projekt »Dan brez avtomobila - 22. september«.
3. Srečko Falkner: Analiza prometne varnosti na območju Policijske postaje Novo mesto.
4. Željko Zrilič: Novosti nove prometne zakonodaje in druge posebnosti.

Prvi šolski dan: Od 1. do 14. septembra 2011, smo se vključili v akcijo »Prvi šolski
dan«. V tem času so policisti in člani ZŠAM posvetili posebno pozornost na prometne
površine v neposredni bližini šol. Šolarje so opozarjali na previdnost v prometu, z
navzočnostjo ob prometnih površinah (prehodi za pešce, križišča…) pa tudi voznike, o
tem da se je znova začelo šolsko leto in da morajo biti le ti še posebej pozorni na šolarje.
V obravnavanem obdobju se v letu 2011 ni zgodila niti ena prometna nesreča v kateri bi
bili udeleženi šolarji, kar je med drugim tudi rezultat dela Sveta in drugih akterjev na
področju varnosti v cestnem prometu.
Ugotavljamo, da je za splošno varnost šolskih poti potrebno narediti še veliko, zlasti za
šole izven Novega mesta. Glavne pomanjkljivosti so neizgrajeni pločniki, avtobusna
postajališča, prehodi za pešce in javna razsvetljava. Glede na to, da je obstoječa

infrastruktura slaba oziroma pomanjkljiva, je potrebno iz prometno varnostnih razlogov, v
večini primerov omogočiti otrokom prevoz s šolskimi avtobusi na relaciji dom-šola-dom.
Varna šolska pot: Pred začetkom šolskega leta je pristojni upravni organ Mestne občine
Novo mesto pregledal stanje v šolskih okoliših. Pregled stanja je izvedla tudi Policijska
postaja Novo mesto, ki je s svojimi pripombami in predlogi prispevala boljši varnosti v
šolskih okoliših. Ugotovljeno je, da so dostopne poti, po katerih potekajo šolske poti,
glede prometne signalizacije, ki opozarja na šolo in otroke, bile opremljene pravočasno in
pravilno.
Motoristi v prometu: Zaradi vse večjega števila prometnih nesreč, v katerih so
udeleženi mladi vozniki enoslednih vozil in vozniki skuterjev, so se Policijska uprava
Novo mesto, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto
in Avtošola Alfa-r in Društvo Naj se ne zgodi, aktivno vključili v akcijo izobraževanja in
vzgoje z namenom, da se vozniki seznanijo z nevarnostmi v prometu. Poudarek je bil na
začetku sezone vožnje z enoslednimi vozili (spomladanski čas), ko so vozniki premalo
kondicijsko pripravljeni za vključitev v promet. Sklepna prireditev akcije je bila 7.5.2011
na Novem trgu v Novem mestu.
Na stojnicah, ki so bile postavljene v sklopu te akcije, so se predstavili Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu, motorizirani pripadniki Slovenske vojske, Policijska uprava
Novo mesto in Avtošola Alfa-r, ki je pripravila tudi učne delavnice s področja varnosti
cestnega prometa.
Na Novem trgu je bila izvedena demonstracija prometne nesreče, v kateri so bili
udeleženi voznik osebnega avtomobila in motorist. Pri demonstraciji so sodelovali
novomeški policisti, gasilci GRC Novo mesto, reševalci nujne medinske pomoči iz
novomeškega zdravstvenega doma ter reševalec na motornem kolesu z Ljubljanske
reševalne postaje.
2. DRUGE AKTIVNOSTI
Svet se je udeležil mednarodnega projekta za spodbujanje uporabe otroških varnostnih
sedežev – EUCHIRES. V Sloveniji je ta akcija znana pod imenom (priljubljena figurica)
Pasavček. Svet je razdelil gradiva, ki jih je dobil od Republiškega sveta za vrtce in
osnovne šole in jih povabil k sodelovanju. Sklepni prireditvi sta bili v OŠ Podgrad in OŠ
Grm.
Namen akcije je bil tudi spodbujanje uporabe varnostnega pasu za starejšo populacijo.
Slogan akcije je bil »Pripni svoje življenje«. Ciljne skupine akcije so bili vozniki in potniki v
osebnih avtomobilih na vseh sedežih, poklicni vozniki tovornih vozil, avtobusov in drugi.
Skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, smo se udeležili akcije
»BODI preVIDEN«. S to akcijo smo želeli opozoriti učence v šolah, njihove starše in stare
starše, na uporabo kresničk in drugih odsevnih materialov, ki zagotavljajo večjo varnost
pešcev. Gradivo je bilo razdeljeno vsem osnovnim šolam (pisma in ovojnice, plakati,
razglednice, zgibanke). Učenci četrtih razredov devetletne OŠ bodo svojim starim
staršem, sorodnikom ali znancem pri pouku napisali in poslali pismo (plačana poštnina),
v katerem bo poleg sporočila, priložena tudi razglednica in zgibanka. Razglednica se
pošlje na Republiški svet in se vključi v žrebanje za nagrado. Nagrade so odsevni trakovi.
S poslano razglednico pa stari starši pomagajo tudi otrokom, da bodo lahko kandidirali za
nagrade uspešnih oddelkom po šolah (najuspešnejši oddelki dobijo za nagrado odsevne
trakove).

V mesecu septembru smo se v sklopu Evropskega tedna mobilnosti in Dneva brez
avtomobilov (22. september), vključili še v akcijo Vrnimo ulice otrokom. Udeležilo se je
okoli 2000 otrok iz vrtcev in šol z območja Mestne občine Novo mesto. Organizaciji tega
dogodka se je priključila še Policijska postaja, Avto moto Novo mesto (zaletavček in
druga oprema), Gasilsko-reševalni center Novo mesto, Zdravstveni center Novo mesto,
ki sta prestavili svojo opremo in republiški svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu z opremo za izobraževanje. Sodelujoči otroci so se vključili v razne delavnice, ki
so bile vezane za dobro klimo v mestih, prometno varnost in ekologijo. Akcija je bila zelo
odmevna, ker so jo obiskali tudi mimoidoči, ki so prišli na Glavni trg.
Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2007, tretjo nedeljo v novembru, imenovala za
svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Mestna občina Novo mesto in Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem promet sta se tudi letos pridružila aktivnosti v počastitev
tega dneva. Dne 19.11.2011, ob 17. uri, so pred Rotovžem zagorele svečke. V sklopu teh
aktivnostih je bila izvedena tiskovna konferenca, katere so se udeležili predstavniki
Mestne občine Novo mesto, župan Alojzij Muhič in predstavnika Sveta in Policijske
postaje Novo mesto. Na ta način smo se priključili skupni akciji, ki je poudarila pomen
ustrezne prometne kulture s ciljem, čim manj prometnih nesreč.
3. FINANCIRANJE
Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se financira iz proračuna
Mestne občine Novo mesto. V letu 2011 je bilo za ta namen zagotovljeno 11.200,00 EUR.
Sredstva so se porabila za izvajanje zgoraj navedenih aktivnosti.

4. PLAN DELA ZA LETO 2012
V letu 2012 Svet planira izvajanje aktivnosti po terminskem planu (glej tabelo 1 – program
dela).
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Program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2012
Tabela 1:
Aktivnosti
Pasavček
Zač. šolskega
leta – prvi šolski
dan
Bodi preViden
Usposabljanje za
vožnjo kolesa
Varno kolo
Bistro glavo
varuje čelada
Kaj veš o
prometu
Teden prometne
varnosti
Z glavo na
zabavo
Prometne
delavnice
Brezhibno vozilo
je varno vozilo
Ulice otrokom
Teden mobilnosti

Jan

Dan brez
avtomobila
Dan spomina na
žrtve prometnih
nesreč
40 dni brez
alkohola
Hitrost ubija
Pešci
Varnostni pas
Izobraževanje starejših
Varnost na
želez. prehodih
Varnost voznikov
enoslednih vozil
Varna vožnja
skozi krožna križ.
Varna vožnja po
avtocesti

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep Okt

Nov Dec

