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MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA:

PORO ILO O DELU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU MESTNE OB INE NOVO MESTO ZA LETO 2008 IN PLAN DELA
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NAMEN:
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prometu
Milan Brati , tajnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

PREDLOG SKLEPA:

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme poro ilo o
delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne
ob ine Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008 in plan dela za
leto 2009.

Župan
Alojzij MUHI

PRILOGA:

Poro ilo o delu sveta za leto 2008
Plan dela sveta za leto 2009
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MESTNA OB INA NOVO MESTO
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO
V CESTNEM PROMETU
Številka: 371-42/2008-1801
Datum: 2009-01-04
Ob inski svet
Mestne ob ine Novo mesto

ZADEVA:

PORO ILO O DELU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU MESTNE OB INE NOVO MESTO ZA LETO 2008 IN PLAN DELA
ZA LETO 2009

1. UVOD
V skladu s planom dela za leto 2008, je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
MONM (v nadaljevanju: Svet), ki je bil ustanovljen s sklepom ob inskega sveta št. 37142/2008 z dne 17.4.2008, realiziral zastavljene naloge, ki so se nanašale na razvijanje in
uveljavljanje ukrepov za ve jo varnost cestnega prometa, za dvig prometne kulture
udeležencev v cestnem prometu, ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med
udeleženci v cestnem prometu.
2. AKTIVNOSTI V LETU 2008
V letu 2008 so se izvajale naslednje aktivnosti oziroma akcije:
2.1

Skupaj s Policijsko postajo Novo mesto smo za skupino otrok iz novomeških vrtcev,
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 kriti ne prometne to ke, z namenom, da se otroci na prakti en na in
seznanijo z nevarnostmi in razli nimi prometnimi pastmi s katerimi se bodo
vsakodnevno sre evali kot pešci na poti v šolo oziroma iz šole. Pri izvedbi te akcije
nam je pomagal ZŠAM Novo mesto (pri najemu avtobusa).

2.2

V maju smo na Osnovni šoli Drska za u ence osnovnih šol z obmo ja Mestne ob ine
Novo mesto organizirali tekmovanje »KAJ VEŠ O PROMETU«. Tekmovanja so se
udeležili tekmovalci 5 osnovnih šol z obmo ja Mestne ob ine Novo mesto (OŠ
Bršljin, OŠ Grm, OŠ Drska, OŠ Oto ec, OŠ Šmihel). Vsi tekmovalci so, kot nagrado
za udeležbo, dobili kolesarske elade in odsevne trakove. Tekmovanje je obsegalo
testiranje, spretnostno vožnjo s kolesom na poligonu in ocenjevalno vožnjo s kolesom
po mestnih ulicah. Najboljša šola je bila OŠ Bršljin. Dva najboljša u enca sta
zastopala Mestno ob ino Novo mesto na državnem tekmovanju v Novem mestu.
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2.3

V Novem mestu smo 31.5. 2008 na Osnovni šoli Drska organizirali državno prvenstvo
v tekmovanju »KAJ VEŠ O PROMETU«. Tekmovanja se je udeležilo 95 tekmovalcev
iz 54 ob in in vse Slovenije.

2.4

Pred za etkom novega šolskega leta 2008/2009, smo v sklopu akcije »Prvi šolski
dan«, skupaj s Policijsko postajo Novo mesto, pregledali stanje na prometnih
površinah in prometno signalizacijo ob šolah. Prometna signalizacija je bila urejena v
skladu z veljavno zakonodajo.
Ugotavljamo, da je za splošno varnost šolskih poti, potrebno še veliko narediti, zlasti
manjkajo plo niki, avtobusna postajališ a, prehodi za pešce in javna razsvetljava.
Glede na to, da je obstoje a infrastruktura zelo slaba, je potrebno omogo iti otrokom
vožnjo na relaciji dom-šola-dom s šolskimi avtobusi.
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2.5

V mesecu avgustu smo, za vse ravnatelje osnovnih in srednjih šol z obmo ja Mestne
ob ine Novo mesto in OŠ iz drugih ob in (nekdanja ob ina NM) organizirali seminar z
naslovom »Prvi šolski dan«. Seminar smo organizirali skupaj s Policijsko upravo
Novo mesto. Sre anja se je udeležil vodja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu RS Ljubljana-DRSC, g. ¸Bojan Žlender, ki je predstavil akcije, ki jih planira
Svet RS organizirati za izboljšanje varnosti cestnega prometa, podžupan Mestne
ob ine Novo mesto g. Igor Perhaj, župan Ob ina Škocjan g. Anton Zupet, Anton
Hribar iz GPU, Marta Novak iz Zavoda RS za šolstvo in mentorji iz osnovnih šol.
Poudarek je bil na varnosti prometa šolskih otrok na poti v šolo oziroma iz šole.

2.6

Od 1. do 14. septembra smo se vklju ili v akcijo Prvi šolski dan. V tem asu so
policisti in lani ZŠAM posebno pozornost usmerili na prometne površine ob osnovnih
šolah. Šolarje so opozarjali na previdnost v prometu s svojo navzo nostjo so
opozarjali voznik, da se je za elo šolsko leto in , da morajo biti posebej pozorni. V teh
dnevih se ni zgodila niti ena prometna nesre a v kateri bi bil udeležen šolski otrok.

2.7

V novembru smo skupaj z AMZS d.d. PE Oto ec organizirali akcijo (8.11.2008)
preventivnih pregledov vozil pred zimo in pripravljenost le teh na zimske pogoje
vožnje. Pregledano je 96 vozil.
Pregledane so bile zavore, podvozja, pnevmatiki, žarometi, stanje akumulatorja in
teko ina (hladilna, zavorna in teko ina za iš enje stekel)
Najve napak je bilo ugotovljeno na:
Žarometih
Pnevmatik
Podvozje
Zavore
Zavorna teko ina
Ostale napake

30 %
8%
21 %
10 %
3%
7%

(nastavitev , poškodba ali nedelujo a žarnica)
(stekanje, nepravilne ali premajhen profil)
(zglobi, amortizerji in kon niki, ležaji…)
(nepravilno delovanje)
(prenizka temp vreliš a)

Pri dolo enih vozilih so se pojavile napake, zaradi katerih stranka ne bi opravila
tehni nega pregleda (20 %). Predvsem so to napake na podvozju, kretnemu
mehanizmu in zavorah. Zaskrbljujo e je tudi to, da ima ve kot etrtina avtomobilov
napa no nastavljene žaromete, oziroma, da ne delujejo dobro. To je posebej mote e
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na cesti, ko vozilo vozi proti nam ali za nami. Na novejših avtomobilih je menjava
žarnice že zahtevnejši poseg in marsikdo to naredi sam in nestrokovno, pri tem
žarnico ne vstavi dobro v ležiš e in ne preveri delovanje žarometa na regloskopu.
Napaka se pokaže se pokaže na cesti. Hladilna teko ina je bila v treh avtomobilih
neustrezna (v enem navadna voda). Ugotovljene so napake na podvozju, kretnem
mehanizmu in zavorah. Nekatera so še imeli letne pnevmatike, zato ker so razmere
na cesti jesenske, veliko pa jih ni imelo pravilno nastavljeno podvozje in imajo
pnevmatike neenakomerno obrabljene. (optika). e primerjamo kaj je vse potrebno
imeti, da opravimo tehni ni pregled potem vsaj 20 % vozil nebi opravilo tehni ni
pregled. Akcija je bila o itno odmevna saj je veliko voznikov pripeljalo svoja vozila na
pregled.
2.8
2.9

2.10

V novembru smo organizirali sre anje vseh, ki so neposredno sodelovali v akciji »Prvi
šolski dan«. Na sre anju so bile izmenjane izkušnje in nove ugotovitve z željo, da bi
bila naslednja akcija enako uspešna.
V mesecu septembru smo se v sklopu Evropskega tedna mobilnosti in Dana brez
avtomobilov, ki se to leto vodil pod geslom Zadihajmo s polnimi plju i udeležili
tiskovne konference in prestavili aktivnost, ki jih namerava svet organizirali mesecu
novembru in oktobru.
Skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS smo nadaljevali z
akcijo »Mladost naj bo radost - tudi v prometu«. Ta akcija ima vzgojni namen. Na
prometnih delavnicah za u ence srednjih šol je cilj, usposobiti in pripraviti mlade za
varno ravnanje v prometu. V šolskem let 2008/2009 so prometne delavnice potekale
na ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola in Kmetijski šoli. To leto je odziv srednjih šol
(na povabilo župana) bil zelo slab. Ugotavljamo, da nekatere srednje šole na obmo ju
Novega mesta ignorirajo skrb družba za pove anje prometne vzgoje in kulture, kar je
s stališ a družbene usmeritve za zmanjševanjem prometnih nesre nesprejemljivo.
Menimo, da bi direktorji srednjih šol morali voditi ve jo skrb za dvig prometne kulture
svojih dijakov.
Delavnica je sestavljena iz razli nih socialnih iger in metod
skupinskega dela (igre vlog, diskusije itd.), ki spodbujajo mlade k razmisleku in
razumevanju pomena prometne varnosti, k izmenjavi mnenj in stališ v skupini, k
oblikovanju ugodnega odnosa do prometne varnosti itd. Delavnica obsega vsebine s
podro ja prometne varnosti in prometne vzgoje: udeležba v prometu v razli nih
vlogah (pešec, kolesar, potnik, voznik motorja oz. osebnega avtomobila), uporaba in
odnos do razli nih zaš itnih sredstev, uživanje alkohola in drugih drog, ter vožnja pod
vplivom teh substanc in posledice.

Prikaz udeležbe na prometnih delavnicah
Datum
Šola
21.1.2008 ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola
28.1.2008 ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola
4.2.2008 ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola
11.2.2008 ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola
18.6.2008 Kmetijska šola Grm
Skupaj
2.11

Št. skupin
8
4
8
8
5

Št. dijakov
120
60
120
120
70
490

Svet se je vklju il tudi v druge akcije in sicer:
Skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS smo se udeležili
akcije »BODI preVIDEN«. U no gradivo je bilo razdeljeno vsem osnovnim šolam.
Svet je dobavil 1500 kom odsevnih trakov, ki jih bodo policisti Policijske postaja Novo
mesto razdelili na terenu.
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Svet se je udeležil mednarodnega projekta za spodbujanje uporabe otroških
varnostnih sedežev – EUCHIRES. V Sloveniji je ta akcija znana pod imenom
(priljubljen figurice) Pasav ek. Svet je razdelil gradiva za vrtce in osnovne šole in jih
povabila k sodelovanju. To leto smo skupaj s Svetom RS v Bolnišnici Novo mesto
organizirati vzgojna predavanja o nujnosti uporabe varnostnih sedežev za
novorojen ke.
Svet je za Osnovni šoli Grm in Bršljin sofinanciral izvedbo programa JUMICAR. To je
program, ki s sodobnim vzgojno u nim pristopom in skozi igro, pripravlja otroka, da
bo njegovo vedenje v prometu, bolj varno in predvidljivo.
Za potrebe dodatnega izobraževanje, dviga ravni prometnega znanja in posledi no
prometne varnosti na naših cestah je Svet kupil 300 kom brošur »Kdo ima
prednost«. Brošura na zelo preprost, prijazen in strokoven na in pove uje teoreti no
znanja voznika o vožnji skozi križiš a oziroma krožiš a. Brošura je namenjena vsem
voznikom (tako mladim kot tistimi z daljšim vozniškim stažem in bodo im voznikom).
Brošure smo razdelili po OŠ.
Evropska unija je razglasila 13. oktober 2008 za Evropski dan prometne varnosti in
pozvala vse države lanice, da na ta dan organizirajo posebne preventivne akcije na
temo varnost v mestih. V Sloveniji pa je na ta dan poteka akcija Ulice otrokom, ko
bodo za promet zaprte ulice v okolici šol in vrtcev, kjer bi lahko potekala otroška igra.
Na to temo je organizirana tudi novinarska konferenca. V zvezi s tem je bila delno
zaprta povezovalna cesta med Trdinovo ulico (od uvoza k blokom Trdinova ulica 5)
do križiš a z Muši evo ulico in predana u encem OŠ Grm. U enci so na zaprtem
delu ceste izvajali razne programe (igre z žogo, spretnostni poligon,...); postavljene
so stojnice, na katerih je bilo mogo e dobiti razne brošure, plakate in razne
informacijo o preventivi u prometu. Policijska postaja Novo mesto je organizira
predstavitev svojega vozila; organizirane bodo tudi raznovrstne delavnice, v katerih
bodo sodelovali u enci.

Pravilna vožnja skozi krožna križiš a in vožnja po avtocesti (vklju evanje in
izklju evanje). S pomo jo avto šol bomo organizirali delavnice na obe temi, kjer bodo
predvsem starejše voznike teoreti no pou evali o pravilni vožnji v krožiš ih in na
avtomobilski cesti. Po teoreti nem delu jih bo inštruktor popeljal po cestah in jim
prakti no prikazal, kako pravilno voziti skozi krožiš e, kako se pravilno vklju imo na
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avtomobilsko cesto, vozimo po njej in kako jo zapustimo. Akcija bo trajala v novembru
in decembru.
Kako varno pre kati železniško progo. Po splošni preventivni akciji, ki se zaklju ila v
novembru, bo Svet organizirala predavanja na to temo, kjer bo posebej izpostavljena
varnost na prehodih ozna enih le z Andrejevim križem. Akcija se bo vodila pod
pokroviteljstvom Ministrstva za promet.
V nedeljo 16. novembra 2008 je Svetovni dan spomina na žrtve prometnih
nesre , ki ga vsako leto tretjo nedeljo v novembru razglasila Organizacija Združenih
narodov. Ob tem dnevu povsod po svetu organizirajo številne preventivne dejavnosti
in dogodki, ki opozarjajo na probleme prometne varnosti ter se poklonijo žrtvam
prometnih nesre . Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne ob ine
Novo mesto je podprl aktivnosti Zavoda varna pot in se je udeležil dneva spomina na
žrtve prometnih nesre . Akcijo smo izpeljali 15.11.2008 novembra. V sejni dvorani
Mestne ob ine Novo mesto smo organizirali tiskovno konferenco. S strani
organizatorja so se udeležili predstavniki SPVCP (predsednik in tajnik), Mestne
ob ine NM (podžupan) in Policijske uprave Novo mesto (inšpektor za promet) in
predstavniki ZŠAM Novo mesto ter Gorjanci Straža. Po tiskovni konferenci so navzo i
prižgali približno 60 sve k, pred mestno hišo ROTOVŽ na Glavnem trgu.
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3. FINANCIRANJE
Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se financira iz prora una
Mestne ob ine Novo mesto. V letu 2008 je bilo za ta namen zagotovljeno 9000,00 EUR.
Sredstva so se porabila za izvajanje zgoraj navedenih aktivnosti.
4. PLAN DELA ZA LETO 2009
V letu 2009, Svet planira izvajati aktivnosti po terminskem planu:
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
Premlad.si
Brezhibno vozilo
varno vozilo
Ulice otrokom
Dan brez
avtomobila
40 dni brez
alkohola
Hitrost ubija
Alkohol ubija
Pešci
Varnostni pas
Enosledna
vozila
Dan spomina na
žrtve prometa
vožnja skozi
krožna križiš a
in vožnja po
avtocesti
varno pre kati
železniško progo

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep Okt

Nov

Dec
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5.

PREDLOG ZA ODLO ANJE

Župan predlaga, da se po obravnavi poro ila, sprejme naslednji sklep:
Sklep 1
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme poro ilo o delu Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2008 in plan dela za leto 2009.

Pripravil
Milan Brati

Predsednik
Borut Šuštarši l.r.
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