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Preventivna akcija
“Pešec”
Včeraj se je naš kraj pridružil 50. občinam po vsej Sloveniji
v koordinirani preventivni akciji razdeljevanja odsevnih
teles. V sodelovanju z osnovno šolo, društvi in Policijsko
postajo Ruše je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu organiziral preventivne dogodke v našem kraju.
Cilj preventivne akcije je poskrbeti za večjo varnost pešcev.

Posveti mi pozornost
V dopoldanskem času so učenci četrtih razredov osnovne šole pisali
tradicionalna pisma starim staršem in sorodnkom, kasneje pa so se
predstavniki razrednih skupnosti z mentorjem, g. Goranom
Poglajnom odpravili v Prireditveni center, kjer so pozdravili
starostnike, jim razdelili odsevne trakove in jih skupaj z zaposlenimi
Drušva Zavetje spomnili, kako se obnašati v vlogi pešca, da bomo
vidni in varni na svoji poti.
Učenci so po poti krajanom delili odsevne trakove, kresničke in
zloženke, ki jih je pripravila Agencija za varnost prometa. Nosili so
odsevne jopiče in rumene balone, da so jih vozniki že od daleč
opazili.
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V popoldanskih in večernih urah so se člani SPV-ja, policist
Bodi viden, bodi
Policijske postaje Ruše ter član Združenja šoferjev in avtomehanikov
preViden Ruše, z gasilskim avtomobilom odpeljali na Činžat, Loge, Puščavo
in Ruto, kjer so naključnim mimoidočim delili odsevne trakove in s
transparentom voznike opozarjali na previdno vožnjo.

Zaključek preventivne akcije v
Lovrencu
Preventivne aktivnosti so se zaključile s sprehodom vseh sodelujočih
ob glavni cesti skozi kraj. Mimoidoče so opozarjali, da prihajajo
dnevi slabše vidljivosti, zato je naloga voznikov, da vozijo še posebej
previdno, upoštevajo pešce in jim dosledno odstopajo prednost pred
prehodi za pešce. Pešci sami pa poskrbijo za svojo vidnost. V ta
namen so dobili odsevne trakove in kresničke.
Vsem, ki ste sktivno sodelovali pri izvedbi nacionalne akcije
“Pešec”, se iskreno zahvaljujemo!
Ne pozabimo, na cesti nismo sami, bodimo vidni in preVidni!

