
Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu 

 
Kotnikova 19a 

1000 Ljubljana 

Slovenija 

telefon:   01 400 89 61 

spv@avp-rs.si 

http://www.avp-rs.si 

 

 

 

Datum: 23.9.2015 

 

Zadeva: Seznam ukrepov pri preventivni akciji ˝PEŠEC˝, izvajanje aktivnosti s pričetkom 1. – 18. oktober 2015 
 

 
 VRSTA UKREPA 

IZVAJALEC ČAS IZVEDBE KRAJ IZVEDBE OPOMBA 

1. 

Preventivni medijski dogodek (promocija 

akcije medijem) in objava informacije na 

spletni strani 

AVP SPV 1.10.2015 Maribor, po Sloveniji 39 

občin 

1.10.2015 ob isti uri med 17-18.30 uro bodo v 

39 lokalnih skupnostih hkrati opozarjali na 

varnost pešcev, in sicer bodo pešci prečkali na 

označenem prehodu za pešce, razdeljevali 

odsevne trakove in opozarjali na ustrezno 

ravnanje pešce in voznike 

2. 

Obvestilo in poziv občinskim SPV za 

izvedbo aktivnosti za večjo varnost 

pešcev in posredovanje preventivnih 

gradiv 

AVP SPV Ob začetku akcije Ljubljana  

3. 

Medijske aktivnosti na nacionalni in 

lokalni ravni (tv in radijski spoti, zunanje 

oglaševanje)  

AVP SPV V času trajanja akcije   

4. 

Preventivni in izobraževalni dogodki za 

osveščanje pešcev v sodelovanju z 

občinskimi SPV (predvsem starejši in 

otroci) in razdeljevanje odsevnikov 

AVP SPV Oktober – november 2015 Po Sloveniji Že načrtovanih 8 preventivnih dogodkov v 

času akcije (Ljubljana, Maribor, Jesenice, Tržič, 

Vuzenica…) 

5. 
Preventivne aktivnosti na šolah z 

zagotavljanjem preventivnih gradiv 

AVP – SPV, Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, 

oktober 2015 – januar 2016 Po Sloveniji Skupno razdelimo 20.000 preventivnih gradiv 

za učence 4. razredov OŠ 



(obravnava varnosti pešcev, pisma starim 

staršem) 

občinski SPV , Zavod RS za šolstvo, 

osnovne šole 

6. Predstavitev smernic za pripravo Načrtov 

šolskih poti 

AVP Oktober 2015 Ljubljana, spletna stran Na Posvetu predstavnikov občinskih SPV 
14.10.2015 

7. 

Objava natečaja » Pešcem varna in 

prijazna občina« ter promocija primerov 

dobre prakse prejemnikov iz leta 2015 

AVP SPV, DRSC, Policija, drugi Oktober 2015 - Februar 
2016  

Ljubljana, AVP Razglasitev 3-5 lokalnih skupnosti in podelitev 
plaket za izvedene ukrepe za večjo varnost 
pešcev, promocija primerov dobre prakse 

8. 

Dodatna pozornost kandidatov v okviru 

usposabljanja na varnost pešcev – dopis 

šolam vožnje in IC 

AVP Oktober 2015   

9. Priprava e-predstavitve glede varnosti 

pešcev in priporočil za varno ravnanje za 

odrasle in otroke 

AVP, občinski SPV, društva 
upokojencev, MIZŠ, Zavod RS za 
šolstvo 

oktober 2015 Po Sloveniji  

10. Priprava analize ureditve šolskih poti po 

občinah in OŠ 

AVP, MIZŠ, Zavod RS za šolstvo oktober 2015 – februar 
2016 

  

11. Seznanjanje javnosti preko medijev in 

predstavitev akcije na spletni strani 

Policije 

Policija V času trajanja akcije OKC GPU in OKC PU OKC-ji ob vsakodnevnem poročanju o stanju 
varnosti in delu policije v zadnjih 24-tih urah 

12. 

Nadzor nad ravnanjem voznikov 

motornih vozil na prehodih za pešce 

(nadzor nad odvzemom prednosti) 

Policija V času trajanja akcije Državne in občinske 
ceste 

Predvsem znotraj naselij  v neposredni bližini 
prehodov za pešce 

13. Opozarjanje pešcev na varno udeležbo v 

cestnem prometu  

Policija, v sodelovanju SPV, občinska 
redarstva 

Februar 2015 Državne in občinske 
ceste  

Opozarjanje pešcev na uporabo odsevnih 
teles, ki jih bodo policisti ob rednem delu 
zaznali predvsem na cestah izven naselja  

14. 

Sodelovanje v preventivnih aktivnostih 

na lokalni ravni, obiski domov za starejše 

MNZ Policija V času trajanja akcije   

15. 
Obvestilo o pričetku preventivne akcije 

»PEŠEC« vsem vzgojno izobraževalnim 

MIZS 
 

Oktober 2015 
 

Obvestilo o pričetku 
akcija bo objavljeno na 

 



zavodom z željo spodbuditi varno 

udeležbo peščev v prometu. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

spletni strani 
Ministrstva za 
izobraževanj, znanost 
in šport.  
 
 
  
 

16. 

Okrožnica s seznamom vseh preventivnih 

akcij, med njimi tudi o »PEŠCU«, je bilo 

poslana vsem vzgojno izobraževalnim 

zavodom pred začetkom šolskega leta 

MIZS September 2015 Poslana je bila 

okrožnica o vseh 

preventivnih akcijah  in 

s tem tudi o »PEŠCU«  

vsem vzgojno 

izobraževalnim 

zavodom pred 

začetkom šolskega leta. 

 

17. 
Objava na spletni strani MZ Ministrstvo za zdravje Ob začetku akcije Portal MZ  

18. 

Objava na spletni strani zVem Ministrstvo za zdravje  V času trajanja akcije Portal za zavarovance, 
od koder se bo moč 
elektronsko naročiti na 
pregled 

Objava, ko bo portal viden 

19. 
Objava na FB 0.0 Šofer Ministrstvo za zdravje  Večkrat v času akcije FB  

20. 
     

21. 

Prometni dnevi na osnovnih šolah Občinski SPV Oktober – november 2015 Prometni dnevi na OŠ Prometne vsebine na prometnih dnevih, ki so 

vezane na varnost pešcev, zlasti otrok pri 

prihodu v šolo in domov  

22. 

Izobraževanje starejših udeležencev v 

prometu, ki so udeleženci v prometu 

Občinski SPV, ZZŠAM Oktober – december 2015   

23. 

Načrtovanje poostrenega nadzora nad 

ravnanjem voznikov v bližini prehodov za 

pešce ter pešcev pred prehodi 

Občinska redarstva, SOS Oktober 2015 Lokalne skupnosti  



24. 

Zagotavljanje prostih površin za pešce in 

spoštovanje rdeče luči na semaforjih 

(pešci in vozniki) 

Občinska redarstva, SOS Oktober 2015 Lokalne skupnosti  

25. 

Inšpekcijski nadzor nad pravilnostjo 

označitev in vzdrževanjem predpisane 

prometne ureditve v območju prehodov 

za pešce na občinskih cestah 

občinski inšpektorati 01.-18.10.2015 glede na prejete 
konkretne predloge za 
uvedbo inšpekcijskega 
nadzora 

terenski pregledi v sodelovanju s policijo, 
občinskimi redarstvi, sveti za preventivo,… 

26. 
Promocijska stojnica SPVCP MOL in MR 7.10.2015 (8.00 -12.00) Cankarjeva - Slovenska  

27. 
Udeležba pešcev v cestnem prometu SPVCP MOL in MR 16.10.2015(8.00-12.00) Krekov trg, prehod za 

pešce pri predoru 

 

28. Obvestilo poklicnim voznikom glede 

varnega ravnanja in upoštevanja pešcev 

znotraj naselij 

ZZŠAM V času akcije   

29. Opozarjanje in spodbujanje starejših za 

varno sodelovanje v prometu ter 

vključevanje v preventivne aktivnosti 

ZDUS, Društva upokojencev Oktober 2014   

30. Vključevanje v aktivnosti z OŠ ekipami 

Prve pomoči 

Rdeči Križ Slovenije, osnovne šole Oktober 2015 Po Sloveniji  

 

 

 

 


