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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: 14.6.2018           

Številka zadeve: 37158-1/2016                                                                               

 

Z A P I S N I K 

 

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

nadaljevanju SPV), ki je bil dne 13.6.2018, 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 

 

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

Tomaž Dolar  

 

Svet je soglasno sprejel naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled realizacije finančnega plana ter preventivnih aktivnosti SPV v letu 2018; 

2. Sodelovanje SPV ter OŠ pri izvedbi tekmovanja "Kaj veš o prometu"; 

3. Izoblikovanje predlogov preventivnih aktivnosti SPV za leto 2018; 

4. Razno. 

 

 
K točki 1. Pregled realizacije finančnega plana ter preventivnih aktivnosti SPV v letu 2018 
 

Razpoložljiva finančna sredstva SPV so bila v letu 2018 namenjena poplačilu izvedbe:  

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

na Vranskem; 

 spremembe nastavitve prikazovalnika hitrosti "VI VOZITE" pri OŠ F. S. Finžgarja v Lescah. 

 
 
K točki 2. Sodelovanje SPV ter OŠ pri izvedbi tekmovanja "Kaj veš o prometu" 

 

Obrazložitev je podala Helena Stare. 

Tekmovanje "Kaj veš o prometu" je na šolski ravni potekalo na OŠ A. T. Linharta v Radovljici. 

Izvedba tekmovanja ima velik doprinos na področju prometne preventive. Izkazana je bila želja 

sodelujočih tekmovalcev po nadgradnji znanja s področja ravnanja v prometu. V prihodnjem letu 

se načrtuje izvedbo tekmovanja na vseh OŠ v občini ter uvedbo tematskega krožka s programom 

izvajanja področnih teoretičnih znanj, izvajanja spretnostne vožnje ter vožnje v prometu s 

kolesom. 

 

SPV je sprejel naslednja sklepa:  

 SPV, v vlogi organizatorja tekmovanja "Kaj veš o prometu" na lokalni ravni, na vse OŠ 

posreduje vabilo k sodelovanju na tekmovanju v letu 2019;  

 SPV naslovi na AVP poizvedbo o zakonski podlagi za izvedbo vožnje v prometu s 

kolesom, v sklopu tekmovanja"Kaj veš o prometu" na lokalni ravni. 

(4 ZA, 0 PROTI) 
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K točki 3. Izoblikovanje predlogov preventivnih aktivnosti SPV za leto 2018 

 

Uvodno obrazložitev je podal Gregor Solce. 

Z nameni ozaveščanje javnosti o nevarnostih prisotnosti alkohola v prometu se pristopi k nakupu 

alkotestov za enkratno uporabo, namenjenih preventivni rabi v sodelovanju z lastniki gostinskih 

lokalov ter policije. 

 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev SPV se izvede sledeče preventivne aktivnosti: 

 program prometne vzgoje Jumicar na OŠ A. T. Linharta Radovljica; 

 nakup alkotestov za enkratno uporabo.  

(4 ZA, 0 PROTI) 
 
 
K točki 4. Razno 

 

4.1.  Potrditev zapisnika 7. delovnega posveta 
 
Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

SPV sprejema zapisnik 7. delovnega posveta SPV. 

(4 ZA, 0 PROTI) 

 

 

4.2.  Izvedba prometno - vzgojne aktivnosti  "Varno na kolesu" 
 
Uvodno obrazložitev je podala Helena Stare. 

V sodelovanju z Butanplin d.o.o. je OŠ A. T. Linharta Radovljica gostovala zaključno srečanje oz. 

prireditev prometno - vzgojne aktivnosti "Varno na kolesu". Na dogodku so v sodelovanju s starši 

osnovnošolcev obravnavali šolske kolesarske poti. Sklepne ugotovitve z obravnave šolskih 

kolesarskih poti bo OŠ naslovila v presojo upravljavcu predmetne infrastrukture. 

 

 

4.3.  Kolesarski izpit  
 
Uvodno obrazložitev je podal Bojan Eljon. 

 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

Za potrebe izvajanja praktičnega dela usposabljanja osnovnošolcev za vožnjo kolesa in 

kolesarski izpit, se z nameni povečanja prometne varnosti, s strani SPV pristopi k nakupu 

triopan znakov z opozorilno vsebino t.i. opravljanja kolesarske vadbe oz. izpita. 

(4 ZA, 0 PROTI) 

 

 
4.4.  Obravnava stanja ter nevarnih točk na cesti "za Verigo" v Lescah 

 

Uvodno obrazložitev je podal Bojan  Eljon. 

 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

SPV predlaga občinski upravi Občine Radovljica ureditev šolskih poti oz. prometnega 

okolja vzdolž lokalne ceste "za Verigo" v Lescah, na območju naselij Vodnikove ulice in Na 

Vrtači v Lescah, v okviru dopustnih pristojnosti. 

(4 ZA, 0 PROTI) 
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4.5.  Preureditev prometa pešcev in kolesarjev v Radovljici 

 

Uvodno obrazložitev je podal Bojan  Eljon. 

 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

SPV predlaga občinski upravi Občine Radovljica izdajo javnega pojasnila občanom o 

nedavni preureditvi prometnega režima pešcev in kolesarjev na občinskih cestah v 

Radovljici ter posledičnih spremembah ravnanja v prometu. 

(4 ZA, 0 PROTI) 

 

 

4.6  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. Za boljši pregled načrtov na nacionalni in občinski ravni, SPV predlaga 

osnovnim šolam, umestitev najnovejše verzije načrta šolskih poti na zbirni spletni portal AVP 

"Načrti šolskih poti". 

 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.25 uri.  
 

Zapisal: Marko Bajec 

                                                                                                             Predsednik sveta SPV 

                                                                                                                Gregor Solce l. r. 

 

Poslano: 

1 x članom sveta SPV; po e-pošti 

1 x arhiv  


