PRILOGA 1

PROGRAM PREVENTIVNIH AKCIJ V OSNOVNIH ŠOLAH
V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
1. VARNOST OTROK NA ŠOLSKIH POTEH – začetek šolskega leta









preverjanje varnih šolskih poti in možni dodatni ukrepi,
pregled in dopolnitev načrtov varnih šolskih poti,
ureditev kolesarskih poti v okolici šol,
sodelovanje na razgovorih s starši v začetku šolskega leta,
dogovor s prostovoljci za spremstvo otrok na najnevarnejših lokacijah,
sodelovanje v projektu PEŠBUS,
postavitev dodatnih opozorilnih tabel in transparentov v okolici šol,
aktivnosti varnostnih kolegijev po posameznih KS in MČ.

Nosilec aktivnosti: SPV v sodelovanju s šolami, Sektorjem za komunalo in promet,
Policijo, Medobčinskim redarstvom, ZŠAM Certus Maribor in
Varnostnim sosvetom (varnostni kolegiji KS in MČ)
3. EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI, 16. – 22. septembra 2018


Dan kolesarjev ''Drugače na pot – v šolo s kolesom'' (20. 9. 2018)

Nosilec aktivnosti: SPV v CP v sodelovanju z ZPM Maribor, Policijo, ZD Maribor,
predstavniki civilne družbe in prostovoljci
4. TEDEN PROMETNE VARNOSTI – od 1. do 8. oktobra 2018




Vzgojno preventivna akcija VARNO V PROMET – sreda, 3. oktober 2018,
Okrogla miza ''VARNO NA POTI V ŠOLO''
začetek akcije BODI PREVIDEN,

Nosilec aktivnosti: SPV v sodelovanju s komisijami, Zvezo prijateljev mladine Maribor,
Policijo in ZŠAM Certus Maribor
5. MESTNA OBČINA MARIBOR – VARNA IN MLADIM PRIJAZNA


Učna delavnica za učence 3. triade

Nosilec akcije: komisija za izobraževanje v sodelovanju z AVP SPV
6. SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ –
18. november 2018
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Izvedba interaktivne delavnice ''Še vedno vozim – vendar ne hodim'' za učence
OŠ in dijake SŠ – petek, 16. november 2018

Nosilec aktivnosti: SPV v sodelovanju s komisijami, Policijo, Centrom nujne medicinske
pomoči, Zavodom VOZIM, Zvezo prijateljev mladine Maribor in ZŠAM
Certus Maribor
7.

ALKOHOL IN DROGE, NE HVALA! - november – december 2018


Interaktivna delavnica ''Alkohol = sprememba življenja; Naj ti povem zgodbo''
za učence zadnje triade OŠ in dijake SŠ

Nosilec akcije: SPV, komisija za akcije v sodelovanju s Policijo, komisijo za
zdravstveno varstvo udeležencev v cestnem prometu, Zavodom VOZIM
8. RED JE VEDNO PAS PRIPET




učna delavnica za učitelje, ki bodo izvajali projekt PASAVČEK,
razgovor s starši o pravilni uporabi otroških sedežev,
zaključna prireditev Red je vedno pas pripet v drugi polovici marca 2019.

Nosilec aktivnosti: SPV v sodelovanju s Policijo, Reševalno službo, AVP SPV, OŠ in
Vrtci
9. KOLO V PROMETU - april – maj 2019



Kolesarski izpit (teoretični in praktični del),
Varno kolo (pregled koles).

SPV v CP nudi OŠ strokovno pomoč pri izvedbi praktičnega dela kolesarskega izpita in pri
pregledu koles in koles z motorjem
10. MEDOBČINSKO TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU - april - maj 2019
 poziv šolam za izvedbo šolskega tekmovanja Kaj veš o prometu
 Izvedba medobčinskega tekmovanja Kaj veš o prometu (sredi aprila 2019)
 Priprave na državno tekmovanje in udeležba na državnem tekmovanju Kaj veš o
prometu (zadnja sobota v maju 2019)
Izvajalec tekmovanja: SPV v CP s sodelavci
11. AKCIJA ''BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA'' - april - maj 2019
Izvajalec akcije: SPV v CP v sodelovanju z OŠ, ZPM Maribor, Policijo in Medobčinskim
redarstvom
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12. VARNOST OTROK NA ŠOLSKIH POTEH – zaključek šolskega leta




razgovor s starši,
navodila za varno vključevanje v promet,
razdelitev knjižice Prvi koraki v svetu prometa in ustrezno informiranje staršev
prvošolcev za pripravo učencev na varno pot v šolo in varno vključevanje v
promet.

Nosilec aktivnosti: SPV v sodelovanju s komisijami, Policijo, Sektorjem za komunalo in
promet, OŠ in Vrtci
13. STROKOVNA EKSKURZIJA ZA MENTORJE PROMETNE VZGOJE – junij 2019
Strokovno ekskurzijo organizira SPV v CP MO Maribor
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