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Številka: 371-59/2009-1801
Datum: 2010-07-07
Ob inski svet
ZADEVA:

PLAN DELA ZA LETO 2010 - DOPOLNITEV

Na podlagi sklepa Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, št. 371-16/2008 z dne 22.4.2010
je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu dopolnil plan dela za leto 2010.
V letu 2010, Svet planira izvajati naslednje aktivnosti:
Akcija varnost voznikov enoslednih vozil, ki bo potekala v mesecu maju je namenjena tudi
vožnji s skuterji. V to akcijo se bo vklju ene avtošole, policija in Mestna ob ina Novo mesto,
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Namen akcije je da se:
•
•

•
•

voznike enoslednih motornih vozil opozori na previdnost v prometu zlasti, da hitrost vožnje
prilagodijo razmeram na cesti,
v za etku sezone se morajo zavedati nekaterih svojih omejitev - slabša vozna kondicija,
ve ja okornost itd.. Prav tako pa so tudi vozne lastnosti na voziš u slabše: hladnejši pogoji,
manjša oprijemljivost vozne površine in pnevmatik, udarne jame, morebitni pesek na
cestiš u (zimsko vzdrževanje cest),
voznike enoslednih vozil opozori, da uporabljajo zaš itno opremo in zaš itno elado.
vozniki enoslednih vozil opozorijo, da morajo poskrbeti za svojo dobro vidnost z uporabo
primerne obleke svetlejših barv in odsevnih površin, z uporabo odsevnih brezrokavnikov in
vožnjo z vedno prižganimi lu mi.

Cilj akcije je, da se mladi vozniki enoslednih vozil seznanijo z nevarnostmi v prometu in
karakteristikami vožnje z motornimi dvokolesi. Takšne akcije so potrebne zaradi vse ve jega
števila prometnih nesre , v katerih so udeleženi mladi vozniki enoslednih vozil. SPVCP MOB Nm
bo v ta namen od DRSC SPVCP RS Ljubljana pridobil razne naprave (simulatorje) za prikazovanje
teže pri vožnji z razli nimi hitrosti, napravo za meritev reakcijskega asa ipd.
Opomba: Planirana akcija je že izvedena. Podrobnejše poro ilo bomo podali v sklopu poro ila o
realizacije aktivnosti sveta za leto 2010.
S Policijsko postajo Novo mesto planiramo v juniju in oktobru, za otroke iz vrtcev iz Novega
mesta organizirali ure prometne vzgoje. Otroci iz avtobusa opazujejo promet, policist
spremljevalec pa jih opozarja na kriti ne prometne to ke, z namenom, da se otroci opozorijo na
prometne nevarnosti in pasti, s katerimi se bodo kot pešci sre ali na poti v šolo oziroma iz šole.
Otrokom bo na prakti en na in prestavljen pravilen na in pre kanja ceste in pravilen vstop
oziroma izstop iz avtobusa. Menimo, da je tak pristop zelo u inkovit, ker otroci spoznajo širše
obmo je mesta in dobijo važne informacije potrebne za vsakodnevno življenje. Pri akujemo, da
se bo te akcije udeležilo približno 100 otrok.
Opomba: Planirana akcija je že izvedena. Podrobnejše poro ilo bomo podali v sklopu poro ila o

realizacije aktivnosti sveta za leto 2010.
Za u ence osnovnih šol, bomo v mesecu maju organizirali ob insko tekmovanje »KAJ VEŠ O
PROMETU«. Cilj tega tekmovanja je, da se skozi izbirna tekmovanja po šolah, im ve otrok
udeleži teoreti nega in prakti nega preskusa znanja o prometu, kar jim bo zagotovo koristilo pri
vsakodnevnem življenju. Tekmovanje »Kaj veš o prometu« poleg znanja prometnih predpisov,
zahteva tudi preizkus veš in vožnje s kolesom na poligonu. Na tekmovanjih Kaj veš o prometu
sodelujejo u enci od 6. do 9. razreda osnovne šole.
Tekmovanja Kaj veš o prometu so dodatna spodbuda za u enje prometnih pravil, razvijanje
spretnosti in pravilne vožnje v prometu. Tekmovanje bo organiziral ob inski svet v sodelovanju
z osnovnimi šolami.
Opomba: Tekmovanja je že izvedeno. Podrobnejše poro ilo bomo podali v sklopu poro ila o
realizacije aktivnosti sveta za leto 2010.
Svet bo skupaj Republiškim svetom in Policijsko upravo Novo mesto sodeloval v akcijah, kot
so: »Stopi iz teme«, »Prvi šolski dan«, »Varnostni pas-ali je vaš otrok pripet«, »Teden
prometne varnosti«, »pasav ek« ipd.
Opomba: Projekt pasav ek za šolsko leto 2009/2010 je zaklju en. Podrobnejše poro ilo bomo
podali v sklopu poro ila o realizacije aktivnosti sveta za leto 2010.
V avgustu bomo organizirali posvet, na katerega bomo povabili predstavnike PU Novo mesto,
ZŠAM Novo mesto in Gorjanci, ter ravnatelje vseh osnovnih, direktorje srednjih šol in
predstavnike svetov ob in, ki so sestavljale nekdanjo Ob ino Novo mesto, zaradi usklajevanja
in vodenja skupnih akcij s ciljem zmanjševanja prometnih nesre .
Pred za etkom šolskega leta 10/11 bomo skupaj z Oddelkom za komunalne zadeve, krajevne
skupnosti in kmetijstvo, Ob inske uprave Mestne ob ine Novo mesto in Policijsko postajo Novo
mesto, pregledali okolice šol in odgovorne opozorili na morebitne pomanjkljivosti. Skupaj s
Policijsko postajo in ZŠAM Novo mesto, bomo sodelovali v akciji »Prvi šolski dan«.
Finan no bomo pomagali Osnovnim šolam izpeljati organizacijo programa JUMICAR. V tem
letu planiramo, da bi se program izvedel v treh šolah. Program JUMICAR je namenjen vzgoji
otrok v prometu. To je vzgojni program, ki s sodobnim vzgojno u nim pristopom upošteva
celostni razvoj otrokovega starostnega obdobja in ga skozi igro pripravlja na pravilno vedenje v
prometu. Glede na to so OŠ zelo zainteresirane za izvedbo tega u nega programa.
Opomba: Organizacija programa JUMICAR je že izveden na dveh šolah. Podrobnejše poro ilo
bomo podali v sklopu poro ila o realizacije aktivnosti sveta za leto 2010.
V novembru bomo organizirali preventivne preglede za vozila in pripravljenost le teh na zimske
pogoje vožnje. Akcijo bomo realizirali skupaj z AMZS d.d. PE Oto ec. Poudarek bo na
delovanju zavornega sistema, podvozju, pnevmatikah, žarometih, stanju akumulatorja in
teko ine (hladilna, zavorna in teko ina za iš enje stekel).
V drugi polovici leta planiramo realizirati projekt izobraževanja starejših voznikov na obmo ju
Mestne ob ine Novo mesto, na temo pravilna vožnji skozi krožna križiš a, vožnja po avtocesti
(vklju evanje in izklju evanje) in vožnja ez železniško progo. Ciljna skupina slušateljev so
vozniki z daljšim vozniškim stažem. Podoben projekt smo že izvajali in je mnenje poslušalcev
bilo pozitivno. Starejši vozniki so premalo pou eni o novih prometnih pravilih saj se je v asu,
ko so opravili vozniški izpit pa do danes veliko stvari spremenilo. Nove tehni ne rešitve cestne
na prometni infrastrukturi zahteva od voznikov nova znanja in spretnost. Dodatno
izobraževanje ali seznanjanje z novimi predpisi i pravili vožnje bo samo prispevalo k izboljšanju
prometne varnosti.

Prou ili bomo pobudo Ob inskega sveta, da se v romska naselja za ne s preventivnimi akcijami za
prometno varnost. V tem primeru se bomo povezali s pristojnimi službami zaradi na ina realizacije
posameznih akcij in izkoristili vse primere dobre prakse v naši in sosednih ob inah (prav zdaj v eni
od sosednih ob in poteka tozadevni program in z nosilci tega programa smo v kontaktu da bi
ugotovili njihove u inke in rešitve ter jih še nadgradili).
Za varnost otrok se že dolgo asa vodijo usklajena prizadevanja na podro jih prometne vzgoje,
preventivnih in propagandnih akcij (samo SPV ima za otroke in njihove starše letno nad 10 akcij in
programov), infrastrukture (izgradnja in urejanje varnih poti), zagotavljanje prevozov za otroke , ki
nimajo varnih poti, represivni ukrepi (nadzor prevozov otrok, hitrost v okolici šol in vrtcev). Pri tem
tesno sodelujejo šole, starši, ob inski SPVCP, policija in lokalne skupnosti. Mednarodna
primerjava kaže, da je dosežena izjemno visoka raven varnosti in da je zastavljeni cilj, da med
najmlajšimi ne bi bilo žrtev realen in uresni ljiv. Indikatorje uspešnosti oziroma kazalce uspešnosti
na lokalnem nivoju ne moremo zagotovo oceniti ker nimamo zgrajenega sistem zbiranja
podatkov. Uspešnost akcij, ki se vodijo na lokalnem nivoju lahko ocenimo kot dobre, saj se že vrsto
let na našem obmo ju ni zgodila prometna nesre e s težjimi posledicami v kateri bi udeleženci bili
najmlajši kar je dokaz, da z dolgoletnim in na rtnim delom na razli nih podro ij zagotavljamo višjo
raven varnosti v prometa.
Terminski plan aktivnostih
Aktivnosti
Pasav ek
Za . šolskega
leta
Bodi preViden
Usposabljanje za
vožnjo kolesa
Varno kolo
Bistro glavo
varuje elada
Kaj veš o
prometu
Teden prometne
varnosti
Z glavo na
zabavo
Prometne
delavnice
Brezhibno vozilo
je varno vozilo
Ulice otrokom
Teden mobilnosti
40 dni brez
alkohola
Hitrost ubija
Pešci
Varnostni pas
Varnost na
želez. prehodih
Varnost voznikov
enoslednih vozil
Varna vožnja

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep Okt

Nov Dec

skozi krožna križ.
Varna vožnja po
avtocesti
PREDLOG ZA ODLO ANJE
Župan predlaga, da se po obravnavi dopolnjenega poro ila, sprejme naslednji sklep:
Sklep 1
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme dopolnjeno poro ilo o planu dela, Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2010.

Predsednik
Borut Šuštarši

