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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: 15.11.2018           

Številka zadeve: 37158-1/2016                                                                               

 

Z A P I S N I K 

 

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

nadaljevanju SPV), ki je bil dne 14.11.2018, s pričetkom ob 16.00 uri v prostorih Občine 

Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 

Prisotni člani sveta: Gregor Solce – predsednik, Helena Stare, Vilma Kravanja Gosnik, Peter 

Kolman, Matej Vončina, Matjaž Zalokar, Tomaž Dolar 

 

Odsotnost so opravičili: mag. Mirko Komac, Boštjan Lenac  

 

 

Svet je soglasno sprejel naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled aktivnosti lokalne skupnosti v okviru "Obdobnega načrta zagotavljanja 

varnosti cestnega prometa v letu 2019 in 2020"; 

2. Izoblikovanje predlogov preventivnih aktivnosti SPV za leto 2019; 

3. Določitev aktivnosti SPV pri organizaciji tekmovanja "Kaj veš o prometu", izvedbi 

dogodka "Dan varnosti", sodelovanju ob "Pričetku šolskega leta"; 

4. Obravnava prometno-varnostne problematike v Lipniški dolini: nameščanje 

prikazov. hitrosti, obračališče in AP pri OŠ St. Žagarja Lipnica, AP Podnart (pri 

mostu in "miklavževcu"), pločnik Lancovo, šolske poti v K. Gorici in Kropi; 

5. Razno. 

 

 

 
K točki 1. Pregled aktivnosti lokalne skupnosti v okviru "Obdobnega načrta zagotavljanja 
varnosti cestnega prometa v letu 2019 in 2020" 
 

Uvodno obrazložitev je podal Gregor Solce. 

 
V okviru "Obdobnega načrta zagotavljanja varnosti cestnega prometa v letu 2019 in 2020" so 
načrtovane sledeče aktivnosti lokalne skupnosti: tečaj varne vožnje za voznike šolskih kombijev, 
interaktivna delavnica "Še vedno vozim – vendar ne hodim", projekt "Sožitje za večjo varnost v 
cestnem projektu", prireditev "Družinska ura" ter programi prometne vzgoje "Jumicar", "Kaj veš o 
prometu", "Varno na kolesu", "Otroci za varnost v prometu", "Pasavček", "Bodi preViden", 
"Bistro glavo varuje čelada", "Aktivno v šolo", "Prometna kača". 
 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

SPV potrjuje aktivnosti lokalne skupnosti, načrtovanih v okviru "Obdobnega načrta 

zagotavljanja varnosti cestnega prometa v letu 2019 in 2020". 

(7 ZA, 0 PROTI) 

 
 
 



2 

 

K točki 2. Izoblikovanje predlogov preventivnih aktivnosti SPV za leto 2019 
 

Uvodno obrazložitev je podal Gregor Solce. 

 

V razpravi so sodelovali vsi člani. 

 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

V nabor predlogov preventivnih aktivnosti SPV v letu 2019 se umesti prometno vzgojno 

aktivnost "Kaj veš o prometu" v OŠ A. T. Linharta Radovljica, program prometne vzgoje 

"Jumicar" v OŠ S. Žagarja Lipnica, preventivno akcijo "Alkohol" v sodelovanju z lastniki 

gostinskih lokalov (posredna delitev alkohol testerjev za enkratno uporabo). 

(7 ZA, 0 PROTI) 

 

 
K točki 3. Določitev aktivnosti SPV pri organizaciji tekmovanja "Kaj veš o prometu", 
izvedbi dogodka "Dan varnosti", sodelovanju ob "Pričetku šolskega leta" 
 

Uvodno obrazložitev je podal Gregor Solce. 

 

V razpravi so sodelovali vsi člani. 

 

SPV je sprejel naslednje sklepe:  

 za izvedbo prometno vzgojne aktivnosti "Kaj veš o prometu" na lokalni ravni, se v 

mesecu marcu 2019 sestane delovna skupina (predstavniki OŠ, SPV, policije) za 

organizacijo tekmovanja na OŠ A. T. Linharta Radovljica. Predhodno se v mesecu 

marcu 2019 sestane delovna skupina za organizacijo tekmovanja. Prouči se možnosti 

financiranja nakupa treh koles za vadbo v OŠ; 

 SPV pristopi k sodelovanju na dogodku "Dan varnosti 2019", izvajanem s strani PGD 

Radovljica, v okviru meseca požarne varnosti. K sodelovanju se s strani SPV povabi 

tudi Javno agencijo RS za varnost prometa (AVP); 

 v času izvajanja preventivne akcije ob "Pričetku šolskega leta", se k sodelovanju na 

perifernih območjih občine povabi tamkajšnje lokalne področne organizacije. 

(7 ZA, 0 PROTI) 
 
 
K točki 4. Obravnava prometno-varnostne problematike v Lipniški dolini: nameščanje 
prikazov. hitrosti, obračališče in AP pri OŠ St. Žagarja Lipnica, AP Podnart (pri mostu in 
"miklavževcu"), pločnik Lancovo, šolske poti v K. Gorici in Kropi 
 

Uvodno obrazložitev je podal Gregor Solce. 
 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

Na sledečem delovnem posvetu se v sodelovanju s predstavnikom izvajalca šolskih prevozov 

(Arriva Alpetour d.o.o.) oblikuje nabor predlogov za izboljšanje prometne varnosti na 

avtobusnih postajališčih. 

(7 ZA, 0 PROTI) 

 
K točki 5. Razno 

 

5.1.  Potrditev zapisnika 8. delovnega posveta 
 

Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

SPV sprejema zapisnik 8. delovnega posveta SPV. 

(7 ZA, 0 PROTI) 
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5.2.  Umestitev prehoda za pešce na regionalni cesti R2-635/1121 Lesce – Lipnica, v naselju 

Kamna Gorica  
 

Uvodno obrazložitev je podal Gregor Solce. 

 

SPV je sprejel naslednji sklep:  

SPV naslovi občinski upravi pobudo za preveritev pogojev za umestitev prehoda za pešce v 

naselju Kamna Gorica,  manjkajočega po nedavno izvedeni preplastitvi odseka regionalne 

ceste. 

(7 ZA, 0 PROTI) 

 

 
 
 
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  


