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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: 7.2.2018           

Številka zadeve: 37158-1/2016                                                                               

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

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

(v nadaljevanju SPV), ki je bil dne 6.2.2018, s pričetkom ob 16.00 uri v prostorih Občine 

Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 

Prisotni člani sveta: Gregor Solce – predsednik, Helena Stare, Peter Kolman, Bojan Eljon, 

Boštjan Lenac, Tomaž Dolar 

 

Odsotnost so opravičili: mag. Mirko Komac, Alenka Cuder, Matjaž Zalokar 

 

 

 

Svet je soglasno sprejel naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled realizacije finančnega plana ter preventivnih aktivnosti SPV v letu 2017; 

2. Sodelovanje SPV ter Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica (EGSŠ) v letu 

2018; 

3. Izoblikovanje predlogov preventivnih aktivnosti SPV za leto 2018; 

4. Razno. 

 

 

 
K točki 1. Pregled realizacije finančnega plana ter preventivnih aktivnosti SPV v letu 2017 
 

Razpoložljiva finančna sredstva SPV so bila v letu 2017 namenjena poplačilu izvedbe:  

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

na Vranskem; 

 nameščanja ter vzdrževanja dodatne prometne signalizacije na šolskih poteh, ob pričetku 

šolskega leta;  

 programa prometne vzgoje Jumicar na OŠ F. S. Finžgarja v Lescah. 

 

 

K točki 2. Sodelovanje SPV ter Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica (EGSŠ) v 

letu 2018 
 
Gregor Solce je navzoče seznanil z namero aktivnega sodelovanja EGSŠ na področju prometne 

preventive. Dijaki medijske smeri načrtujejo samostojno izdelavo kratkega filma preventivnih 

vsebin. 
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K točki 3. Izoblikovanje predlogov preventivnih aktivnosti SPV za leto 2018 

 

Uvodno obrazložitev je podal Gregor Solce. 

 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

Razpoložljiva finančna sredstva sveta se nameni poplačilu izvedbe: 

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

vožnje na Vranskem; 

 sprememb nastavitev prikazovalnika hitrosti "VI VOZITE" pri OŠ F. S. Finžgarja v 

Lescah; 

 programa prometne vzgoje Jumicar na OŠ A. T. Linharta Radovljica. 

 (6 ZA, 0 PROTI) 
 
 
K točki 6. Razno 

 

6.1.  Potrditev zapisnika 6. delovnega posveta 
 
Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

SPV sprejema zapisnik 6. delovnega posveta SPV. 

(6 ZA, 0 PROTI) 

 

 

6.2.  Stanje šolskih poti v občini Radovljica 
 
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Lenac. 

 

Skladno z načrti šolskih poti osnovnih šol na območju občine Radovljica je izvedeno grafično 

evidentiranje šolskih poti.  

 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

Na AVP se preveri pogoje za umestitev noveliranih načrtov šolskih poti na spletni zbirni 

portal "Načrti šolskih poti", namenjen pregledu na nacionalni in lokalni ravni za starše, 

učence in vse, ki jih zanima področje varnosti na šolskih poteh. 

(6 ZA, 0 PROTI) 

 

 

6.3. Vpliv staranja na varnost v prometu   

 

Uvodno obrazložitev je podal Bojan Eljon. 

 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

SPV izvede posvet s predstavniki zdravstva na tematiko zmanjšanja vpliva staranja na 

varnost v prometu.    

(6 ZA, 0 PROTI) 
 
 
6.4. Preventivne aktivnosti OŠ A. T. Linharta Radovljica 
 
Obrazložitev je podala Helena Stare. 

 

V sklopu nacionalne preventivne akcije za večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden«, pri 

učencih osvežujejo njen osnovni namen, t.j. opozarjanje in osveščanje pešce glede uporabe 
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odsevnih predmetov, saj vidnost v prometu pomeni tudi večjo varnost, na drugi strani pa 

opozarjanje voznikov na večjo pozornost in skrb za pešce, kot ranljivejšo in bolj ogroženo 

skupino udeležencev v prometu. 

 

V okviru Evropskega tedna mobilnosti, je s ciljem spodbujanja zmanjšanja prometa, načrtovano  

sodelovanje učencev v akciji »Pešbus«. S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v 

organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku.  

 

Izpostavila je problematiko prometno varnostnega opredeljevanja skirojev, t.i. športnih 

pripomočkov in naprav, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca. 
 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

Na AVP se v opredelitev naslovi problematiko prometno varnostnega opredeljevanja 

skirojev, t.i. športnih pripomočkov in naprav, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca. 

(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  


