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Občina Radovljica 
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel. 04-537-23-00,  fax. 04-53-14-684 

 

 

Datum: 14.9.2017 

Številka zadeve: 37158-1/2016                                                                               

 

 

Z A P I S N I K 

 

6. delovnega posveta Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Radovljica    

(v nadaljevanju SPV), ki je bil dne 13.9.2017, s pričetkom ob 16.00 uri v prostorih Občine 

Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 

Prisotni člani sveta: Gregor Solce – predsednik, Alenka Cuder, Peter Kolman, Bojan Eljon, 

Boštjan Lenac, Tomaž Dolar 

 

Odsotnost so opravičili: mag. Mirko Komac, Helena Stare, Matjaž Zalokar 

 

Svet je soglasno sprejel naslednji dnevni red: 

 

1. Namenska poraba finančnih sredstev SPV; 

2. Prometno nevarni cestni odseki na Lancovem in Dobrem Polju; 

3. Problematika avtobusnega obračališča pred OŠ Lipnica; 

4. Stanje šolskih poti v občini Radovljica; 

5. Nabor projektnih aktivnosti SPV; 

6. Razno. 

 

 
K točki 1. Namenska poraba finančnih sredstev SPV 
 

Uvodno obrazložitev je podal Marko Bajec. 

 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

Razpoložljiva finančna sredstva sveta se nameni: 

 izvedbi programa prometne vzgoje Jumicar na OŠ F. S. Finžgarja Lesce; 

 izvedbi intenzivnega tečaja varne vožnje za voznike šolskih v AMZS Centru varne 

vožnje na Vranskem; 

 nakupu testerjev alkoholiziranosti za enkratno uporabo. 

(6 ZA, 0 PROTI) 

  

 
K točki 2. Prometno nevarni cestni odseki na Lancovem in Dobrem Polju 
 

Uvodno obrazložitev je podal Gregor Solce. 

 

SPV je sprejel naslednja sklepa:  

1. SPV predlaga upravi Občine Radovljica, da izvede aktivnosti za razširitev bankine z 

nameni vzpostavitve peš koridorja ob regionalni cesti R3-635/1121 Lesce – Kamna 

Gorica – Lipnica, ob naseljih Sp. Lipnica in Zg. Lipnica. 

(6 ZA, 0 PROTI) 
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2. SPV predlaga upravi Občine Radovljica, da izvede aktivnosti za umestitev prehoda za 

pešce na regionalni cesti R2-411/1429 Gobovce – Črnivec, v naselju Dobro Polje. 

(6 ZA, 0 PROTI) 

 

 

K točki 3. Problematika avtobusnega obračališča pred OŠ Lipnica 

 

Uvodno obrazložitev je podal Gregor Solce. 

 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

SPV predlaga upravi Občine Radovljica, da vodstvu OŠ Staneta Žagarja Lipnica pojasni 

stanje na projektu ureditve parkirišč in obračališča za avtobuse, ob regionalni cesti R3-

635/1121 Lesce – Kamna Gorica – Lipnica, v neposredni bližini navedene OŠ. 

(6 ZA, 0 PROTI) 

 
 
K točki 4. Stanje šolskih poti v občini Radovljica 
 
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Lenac. 

 

Grafično evidentiranje šolskih poti, skladno z načrti šolskih poti osnovnih šol na območju občine 

Radovljica, vključno z  definiranjem lokacij za umestitev vertikalne prometne signalizacije, t.j. 

preventivnih obvestilnih znakov "Šolska pot" (oznake 3502) oziroma splošnih znakov za 

nevarnost "Otroci na vozišču" (oznake 1116, 1116-1/7), je v fazi izdelave. 
 
 
K točki 5. Nabor projektnih aktivnosti SPV 
 

Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Lenac. 

 
V času Evropskega tedna mobilnosti je v sodelovanju AMZS ter AMD Radovljica načrtovana 
preventivno - izobraževalna prireditev "Družinska ura". Udeležencem prireditve se bo na lokaciji 
AMD Radovljica prikazovalo, demonstriralo in pojasnjevalo številne vidike varnosti v cestnem 
prometu. 
 
K točki 6. Razno 

 

6.1.  Potrditev zapisnika 5. delovnega posveta 
 
Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

SPV sprejema zapisnik 5. delovnega posveta SPV. 

(6 ZA, 0 PROTI) 

 

6.2.  Namestitev prikazovalnika hitrosti "Vi vozite" v območju OŠ Staneta Žagarja Lipnica 
 
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Cuder. 
 
Ob regionalni cesti R3-635/1121 Lesce – Kamna Gorica – Lipnica, v območju OŠ Staneta Žagarja 
Lipnica, je s ciljem zmanjšanja voznih hitrosti iz smeri Kamna Gorica, predlagana namestitev 
prikazovalnika hitrosti "Vi vozite". 
 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

SPV predlaga upravi Občine Radovljica, da ob regionalni cesti R3-635/1121 Lesce – Kamna 

Gorica – Lipnica, v območju OŠ Staneta Žagarja v Lipnici, izvede aktivnosti za namestitev 

prikazovalnika hitrosti "Vi vozite".  

(6 ZA, 0 PROTI) 
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6.3. Izvedba fizične zapore ceste na javni poti JP 848421 "Za gostinsko šolo" v Radovljici   

 

Uvodno obrazložitev je podal Bojan Eljon. 

 

Za izboljšanje prometne varnosti na javni poti JP 848421 "Za gostinsko šolo", med objektom 

bodoče knjižnice ter javno potjo JP 848031 "Kopališko cesto" v Radovljici, je PP Radovljica 

naslovila Občini Radovljica predlog za preprečitev tranzitnega prometa motornih vozil na 

navedenem cestnem odseku. V ta namen je podala predlog za izvedbo fizične zapore na javni poti 

JP 848421 "Za gostinsko šolo", ob objektu SGTŠ, na mestu priključevanja novozgrajene ceste 

območja Vurnikovega trga oziroma kareja " H". 
 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

SPV predlaga upravi Občine Radovljica odpravo tranzitnega prometa na javni poti JP 

848421 "Za gostinsko šolo" v Radovljici, t.j. izvedbo fizične zapore ceste, natančneje 

namestitev montažnega poklopnega stebrička, ob objektu SGTŠ, pred priključkom 

novozgrajene ceste navezujočega območja Vurnikovega trga oziroma kareja " H". 

(6 ZA, 0 PROTI) 

 
Seja je bila zaključena ob 17.35 uri.  
 

Zapisal: Marko Bajec 

                                                                                                             Predsednik sveta SPV 

                                                                                                                Gregor Solce l. r. 

 

Poslano: 

1 x članom sveta SPV; po e-pošti 

1 x arhiv  


