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PROGRAM AKTIVNOSTI V OKVIRU ETM 2017

V skladu z letnim programom dela SPV in dogovora na kolegiju župana smo se v Občini
Vuzenica prijavili in pripravili na izvajanje aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti
(ETM) 2017.
Aktivnosti, ki se nanašajo na infrastrukturne rešitve, namenjene večji varnosti pešcev so bile
realizirane in sicer je bila izvedena izgradnja pločnika pred zdravstveno postajo Vuzenica ter
ob novem parkirišču pred OŠ Vuzenica ob zelo prometni državni cesti R3-702. S tem smo
pridobili dodatna parkirišča in površine pred samo OŠ, tako da šolski kombiji in kombiji za
organiziran prevoz otrok, kot tudi starši, ustavljajo pred samo šolo in otrokom ni potrebno
prečkati prometne ceste pri prihodu in odhodu iz šole. Istočasno se je posodobil tudi prehod
za pešce pred OŠ Vuzenica, ki bo opremljen tudi s svetlobnim prometnim znakom –
»bičem«.
Za sam Evropski teden mobilnosti pa načrtujemo več preventivnih aktivnosti, katerih nosilec
je SPV Občine Vuzenica skupaj z OŠ Vuzenica in sicer:
V petek, 22. 9. 2017 bomo izvedli osrednje aktivnosti v okviru ETM na »Dan brez
avtomobila«.
- Med 9. in 12. uro bo za promet zaprta Splavarska ulica, saj bodo otroci s kredami
ustvarjali po cesti (asfaltu). Preko medijev bodo občani seznanjeni z namenom
zapore ceste in pozvani k sodelovanju in omejitvi uporabe vozil na ta dan.
-

Na OŠ potekal tehniški dan na temo PROMET. Učenci bodo v spremstvu učiteljic in
policistov spoznavali varne šolske poti, prometne znake in upoštevanje predpisov kot
pešci. Za učence, ki se v šolo pripeljejo z avtobusi iz relacij Sv. Primož na Pohorju in
Dravče bo tega dne vožnja potekala samo do parkirišča pri »viaduktu«, od koder
bodo pot nadaljevali peš do OŠ, pri čemer bodo ob organiziranem spremstvu
spoznavali prometne predpise, zlasti glede varnega prečkanja cest in uporabe
pločnikov.

-

v dvorani Kulturnega doma bo potekala prireditev »Bistro glavo varuje čelada.
Naprave oz. program nam je odobrila AVP.

-

Učence OŠ bodo obiskali policisti domače PP Radlje ob Dravi, ki bodo prikazali svojo
opremo in nekatere postopke. Posebej zanimiva za učence bo prisotnost policista –
kolesarja iz PP Slovenj Gradec, ki bo prikazal pravilno uporabo kolesa in delo
policista na kolesu.

-

Učenci višjih stopenj bodo izvedli spretnostne vožnje s kolesom na kolesarskem
poligonu, pogovorili se bomo o varnih šolskih poteh in tudi razdelili preventivno
gradivo.

Program aktivnosti v okviru ETM usklajujemo tudi v okviru Koroške regije, kjer ima vlogo
koordinatorja Regijska razvojna agencija za Koroško (RRA Koroška).
Lep pozdrav.
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