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SKLEP

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema na znanje Poročilo o delu Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2007.
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POROČILO O DELU
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
V LETU 2007

Temeljni nalogi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sta načrtovanje in
usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu oziroma:
– priprava predlogov občinskih programov za varnost cestnega prometa in ukrepov za
izvajanje teh programov, ki jih sprejemajo občinski sveti ter
– koordinacija izvajanja občinskih programov za varnost cestnega prometa, predvsem pa
skrb za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev
cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno-vzgojnih publikacij in drugih gradiv,
pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gornja Radgona se je v letu 2007
sestal na štirih (4) sejah. Zagotovljena sredstva v višini 4.300,00 EUR so se porabila v skladu
s sprejetim programom dela in finančnim načrtom.
Delo sveta za preventivo je potekalo skozi vse leto in je obsegalo predvsem naslednje
aktivnosti:
Ø v začetku leta je SPVCP že tradicionalno pristopil k skupnemu preventivnemu projektu
Policijske uprave Murska Sobota in pomurskih svetov za preventivo – »Hitrost ubija« in
Prehitevaj previdno«;
Ø predstavnika sveta sta se v februarju udeležila posveta predsednikov in tajnikov občinskih
svetov za preventivo v Ljubljani, kjer so pozornost namenili resoluciji o nacionalnem
programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007 – 2011 in obdobnemu načrtu
uresničevanja NPVCP za leto 2007;
Ø predstavnika sveta sta se v aprilu udeležila strokovnega posveta v Puconcih, kjer so
pozornost namenili predstavitvi varnostne ocene s področja varnosti cestnega prometa in
izvajanju programov na lokalni ravni;
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v mesecu marcu in aprilu je SPVCP posredoval pri predstavitvi programa JUMICAR na
OŠ Gornja Radgona in OŠ Negova. Program je namenjen preventivni vzgoji otrok na
malo drugačen način. Obsega teoretični ter praktični del, kjer se po mini poligonu
popeljejo z avtomobilčki;
v mesecu maju je SPVCP ob sodelovanju OŠ Gornja Radgona organiziral medobčinsko
tekmovanje Kaj veš o prometu. Najboljši posameznik se je v spremstvu mentorja in
inštruktorja udeležil državnega tekmovanja v Kranju;
v mesecu juniju in juliju sta se lokalni televiziji ob našem posredovanju odzvali prošnji
DRSC-SPVCP v sklopu projekta Hitrost, glede brezplačnega predvajanja dveh kratkih
filmov, ki opozarjata na problem hitrosti;
v avgustu in septembru smo nabavil kresničke, odsevne trakove in odsevne nalepke, ki
smo jih razdelili med učence in občane;
s skupno predstavitvijo s policijo je svet sodeloval na Kmetijsko–živilskem sejmu;
pred pričetkom šolskega leta je bil s strani DRSC-SPVCP na OŠ Gornja Radgona
organizirana predstavitev preventivnih projektov do konca leta 2007 in podelitev dodatne
preventivne opreme za šole ob glavni cesti G1-3 Dolga Vas – Maribor;
prav tako je SPVCP pred pričetkom šolskega leta financiral montažo obešank »Šolska
pot«, ki jih je dobavil DRSC-SPVCP;
prve šolske dni, je ob skupnem sodelovanju članov SPVCP, ZŠAM, AMD ter policistov
PP Gornja Radgona že tradicionalno potekala dobro usklajena akcija »zagotavljanje varne
poti v šolo«;
v mesecu septembru je bil že tradicionalno organiziran Evropski dan brez avtomobila,
katerega slogan je bil »Vesela ulica«, v okviru katerega je potekalo več aktivnosti: risanje
po asfaltnih površinah, izdelovanje prometnih znakov, pohodi, štetje prometa, spretnostna
vožnja s kolesi itd.;
predstavnika sveta sta se v oktobru udeležila strokovnega posveta predsednikov in
tajnikov občinskih svetov za preventivo v Novi Gorici v okviru Dnevov Zaščite in
reševanja;
konec meseca oktobra je SPVCP na vseh šolah izvedel tradicionalno akcijo DRSCSPVCP, zavoda za šolstvo in policije - Bodi previden, v katero so vključeni učenci ter
njihovi starši in stari starši. Z akcijo se spodbujajo ukrepi za večjo varnost pešcev,
posebej otrok in starejših od 65 let, poudarja pa se temeljno pravilo, da je v prometu
VIDNOST – VARNOST;
konec novembra smo za otroke vrtca in prvo triado devetletke v Gornji Radgoni in
Negovi organizirali lutkovno predstavo »Promet ni hec«;
štiri dni v decembru smo v sodelovanju s podjetjem Avtotest d.o.o. organizirali
brezplačne preventivne tehnične preglede motornih vozil;
skozi vse leto so potekale še številne druge republiške preventivne akcije, s katerimi smo
redno obveščali predvsem vrtec in šole.

Svet za preventivo je ves čas tudi spremljal problematiko na državni cesti G1-3 ter preko
svojih članov sodeloval v komisijah, ki so pripravljale kratkoročne ukrepe, vezane na
posodobitev glavne ceste G1-3.
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