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VZGOJNO PREVENTIVNA AKCIJA PEŠEC – poročilo
Maribor, 11. oktober 2021
Pešci so med najbolj ogroženimi udeleženci v prometu, saj spadajo med ranljivejše udeležence. V
prvem polletju letošnjega leta se je na območju MO Maribor prometna varnost pešcev nekoliko
izboljšala. V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 17 (25) pešcev, od katerih sta bila 2(1) pešca
hudo telesno poškodovana in 12 (20) lahko telesno poškodovanih. Pri tem sta bila 2 (1) pešca
povzročitelja prometnih nesreč. Prometnih nesreč s smrtnim izidom in udeležbo pešcev na območju
Mestne občine maribor v navedenem obdobju policija ni obravnavala. Pri nadzoru cestnega prometa
je bilo ugotovljenih 445 (315) ali 41% več kršitev pešcev. 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 pridružil nacionalni preventivni akciji ''PEŠEC''.
Z vzgojno preventivno akcijo, ki je potekala v ponedeljek, 11. oktobra 2021 smo želeli doseči
predvsem starejše in odrasle pešce, ki so dejansko prisotni v času zmanjšane vidljivosti. V okviru
preventivnega dogodka smo pešce osveščali 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. Vzgojno
preventivna akcija za večjo vidnost in varnost pešcev je potekala med 17.00. in 19.00 uro na petih
različnih lokacijah. Izbrane so bile lokacije, kjer je problematika izpostavljenosti pešcev velika. Akcija
je potekala na točkah v križiščih: Ljubljanska cesta – Pasteurjeva ulica, Ljubljanska cesta – Cesta
Proletarskih brigad, Ul. Gorkega – Preradovičeva ulica in Vrbanska cesta pri OŠ Kamnica
Pešcem je bilo v okviru akcije razdeljenih 450 odsevnih trakov, 200 KRESNIČK in 250 zloženk bodi
previden.
V akciji so sodelovali člani komisije za akcije pri SPV, redar Medobčinskega redarstva in dijakinji
Srednje prometne šole Maribor pod vodstvom profesorja g. Dušana Vršca. Člani komisije za akcije
pri SPV so osveščali pešce in ostale udeležence v prometu glede uporabe odsevnikov.
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