VABILO
Zavod VOZIM v sodelovanju z Občino Gornja Radgona in MC Gornja Radgona vabi na
posvet strokovne javnosti in mladih z naslovom

HEROJI FURAJO V PIŽAMAH,
ki bo v sredo, 16. maja 2018, ob 10. uri
v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona
(Trg svobode 5, 9250 Gornja Radgona).
Posvet je namenjen predstavitvi projekta Heroji furajo v pižamah, prvenstveno pa
predstavitvi težav in izzivov, s katerimi se soočajo mladi pri udejstvovanju v prometu, o
razlogih zanje, o ukrepih, namenjenih mladim, iskanju rešitev in dobrih praks za
izboljšanje prometne varnosti mladih.
Na posvetu bodo predstavljene teme:
- alkohol in druge prepovedane psihoaktivne snovi ter mladi, škodljivo pitje in
omejitev škodljivega pitja;
- stanje prometne varnosti mladi, na nacionalni in lokalni ravni in
- vloga mladih, staršev in drugih v oblikovanju prometne varnosti mladih.
Rezultati posveta bodo predlogi konkretnih izboljšav, ki bodo zaživeli v 2019 in v
naslednjih letih.
Spregovorili bodo:
- župan Občine Gornja Radgona, g. Stanislav Rojko,
- predstavnica Zavoda VOZIM, ga. Barbara Slaček,
- predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), dr. Maja Roškar,
- direktor MC Gornja Radgona, g. Tomaž Rous,
- poveljnik PGD Gornja Radgona, g. Rajko Lipič in
- inšpektor Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Murska Sobota, dr. Srečko
Šteiner.
Na posvet so povabljeni tudi mladi, dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci,
ki bodo predstavili svoja stališča, vprašanja in aktivno sodelovali pri razpravi. K
sodelovanju v razpravi so vabljeni tudi vsi navzoči.
Po končanem posvetu bo potekala tiskovna konferenca, kjer bomo predstavili zaključke
posveta in nadaljnje aktivnosti v sklopu projekta v Občini Gornja Radgona.
Vljudno vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite do 8. 5. 2018 na maja@vozim.si ali na
070 – 222 – 261 (Maja Rošer), za kar se vam zahvaljujemo.
V upanju, da se nam pridružite in aktivno sodelujete v izboljšanju prometne varnosti naših
in vaših mladih, vas lepo pozdravljamo.
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