
 
 
 
   

Akcija PEŠEC – poročilo 
 
 

Na območju MO Maribor se je prometna varnost pešcev v letu 2021 nekoliko poslabšala glede števila 
udeleženih pešcev v prometnih nesrečah. V letu 2021 so bili pešci udeleženi v 63 (54) prometnih 
nesrečah, v letu 2020 pa v 54 (74). Pešci so povzročili 4 (4) prometne nesreče, letu poprej pa 4 (7).  
Prometnih nesreč s smrtnim izidom v letu 2021 ni bilo, vendar je 8 (8) pešcev utrpelo hujšo telesno 
poškodbo.  
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v februarju 2022 nadaljeval jeseni začeto 
nacionalno preventivno akcijo ''Pešec''. Akcija ''Pešec'' je potekala 22 februarja 2022 med 18.00 in 
19.00 uro na kritičnih prehodih in mestnih prometnicah, kjer je večja frekvenca pešcev in ni ustreznih 
varnih površin za pešce. Cilj akcije je bil opozoriti in osveščati pešce na varno vključevanje v promet 
in dosledno uporabo odsevnih teles, saj vidnost v prometu pomeni tudi večjo varnost, hkrati pa 
opozoriti voznike na večjo pozornost in skrb za pešce, kot ranljivejšo in bolj ogroženo skupino 
udeležencev v prometu.  
 
Na kritičnih prehodih, kjer je potekala akcija je bilo ugotovljeno, da pešci v veliki večini nosijo slabo 
vidna, predvsem temna oblačila, uporaba odsevnih teles pa je še vedno zelo slaba. Od 270 pešcev, 
je 0 pešcev nosilo kresničko in 10 drug odsevni material. 13 je bilo svetlo oblečenih, kar 247 pa je 
bilo temno oblečenih. Pešci se žal še vedno ne zavedajo dovolj nevarnosti, ki preži nanje v prometu 
in premalo storijo za lastno varnost.  
 
V okviru akcije je bilo razdeljenih 260 trakov in zloženk bodi previden ter 80 kresničk. V akciji so 
sodelovali člani Komisije za akcije pri SPV, redarja MOM in dijaki Srednje prometne šole Maribor. 
Policija MB tokrat ni sodelovala zaradi nujne prisotnosti drugje, bodo pa izvajali  nadzor nad uporabo 
odsevnih teles med rednim delom. Z akcijo opozarjanja pešcev na večjo vidnost v prometu bo 
komisija nadaljevala tudi v jesenskem obdobju. 
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