VZGOJNO PREVENTIVNA AKCIJA PEŠEC – poročilo
Maribor, 4. oktober 2017
Pešci so med najbolj ogroženimi udeleženci v prometu, saj spadajo med ranljivejše
udeležence. V prvem polletju letošnjega leta se je na območju MO Maribor nekoliko
izboljšala prometna varnost pešcev, žal sta bila med lažje poškodovanimi pešci tudi 2 otroka.
Da bi otroke in starejše opozorili na pravila varnega sodelovanja v prometu in na napake, ki
jih pogosteje delajo v prometu se je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO
Maribor se je pridružil nacionalni preventivni akciji ''PEŠEC'', ki je potekala v sredo, 4.
oktobra 2017 med 17:30 in 19:00 uro.
Z vzgojno preventivno akcijo smo želeli doseči predvsem starejše in odrasle pešce, ki so
dejansko prisotni v času zmanjšane vidljivosti. V okviru preventivnega dogodka smo pešce
osveščali in opozarjali na varno vključevanje v promet in dosledno uporabo odsevnih teles,
saj vidnost v prometu pomeni tudi večjo varnost, hkrati pa opozoriti voznike na večjo
pozornost in skrb za pešce, kot ranljivejšo in bolj ogroženo skupino udeležencev v
prometu. V okviru akcije je bilo razdeljenih 350 odsevnih trakov in zloženk bodi previden.
Vzgojno preventivna akcija za večjo vidnost in varnost pešcev je potekala na dveh različnih
lokacijah, kjer ocenjujemo, da je problematika izpostavljenosti pešcev velika. Akcija je
potekala na območju Glavnega trga in Trga revolucije.

V akciji so sodelovali člani komisije za akcije pri SPV, prostovoljci ZŠAM Certus Maribor, in
redarji z Medobčinskega redarstva.

V okviru preventivnega dogodka so člani komisije za akcije pri SPV in prostovoljci ZŠAM
Certus Maribor osveščali pešce in ostale udeležence v prometu glede uporabe odsevnikov.
Predstavnika Medobčinskega redarstva pa sta izvajala poostren nadzor nad ravnanjem
voznikov ter opozarjanje pešcev.
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Na Glavnem trgu je v času akcije potekal tudi praktični prikaz z demonstracijskim šotorom
VIDKO. Predstavnika AVP SPV sta obiskovalcem demonstracijske naprave pojasnila pomen
uporabe odsevnih teles in jih poučili o pravilni uporabi le teh. Z ogledom naprave so se otroci
in odrasli zelo nazorno prepričali o učinkovitost nošenja kresničke, odsevnih trakov in drugih
odsevnih predmetov, ki ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti pripomorejo k večji vidnost varnosti
pešcev v prometu. Vsak obiskovalec demonstracijskega šotora je prejel kresničko oz.
odsevni trak in zloženko bodi previden.
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