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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: 19.05.2016 

Številka zadeve: 37158-1/2016                                                                               

 

Z A P I S N I K 

 

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

(v nadaljevanju SPV), ki je bil dne 18.05.2016, s pričetkom ob 16.00 uri v prostorih Občine 

Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 

Prisotni člani sveta: Helena Stare, Gregor Solce, Alenka Cuder, Peter Kolman, Bojan Eljon, 

Boštjan Lenac, Matjaž Zalokar, Tomaž Dolar 

 

Odsotnost so opravičili: Mirko Komac 

 

 

Svet je soglasno sprejel naslednji dnevni red: 

 

1. Konstituiranje SPV Občina Radovljica, izvolitev predsednika in podpredsednika 

SPV, 

2. Pregled rednih projektnih aktivnosti SPV, 

3. Pregled odprtih zadev SPV, 

4. Razno. 

 

 

 

K točki 1. Konstituiranje SPV Občina Radovljica, izvolitev predsednika in podpredsednika 

SPV 

Uvodno obrazložitev je podal Marko Bajec. 

 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

Konstituiran je SPV Občine Radovljica. Za predsednika SPV je bil enoglasno izvoljen 

predstavnik javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja s področja g. Gregor Solce.  

Podpredsednika se izvoli na naslednjem posvetu. 

(8 ZA, 0 PROTI) 

 

Gregor Solce je prevzel vodenje delovnega posveta. 

 

 
K točki 2. Pregled rednih projektnih aktivnosti SPV 
Obrazložitev je podal Marko Bajec. 

 

Svet je sprejel naslednja sklepa:  

1. Pristojni službi občinske uprave se poda vlogo za prevzem financiranja stroškov 

postavitve začasne preventivne opozorilne signalizacije ob pričetku šolskega leta.  

2. Vodstvo osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica pridobi ponudbeni predračun za izvedbo 

preventivnega programa prometne vzgoje "JUMICAR" na navedeni osnovni šoli.  

(8 ZA, 0 PROTI) 
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K točki 3. Pregled odprtih zadev SPV 
Uvodno obrazložitev je podal Marko Bajec. 

 

V razpravi so sodelovali:  

Bojan Eljon in Peter Kolman, ki sta opozorila na problematiko šolske poti ob cesti "Za Verigo" v 

Lescah.  

 

Svet je sprejel naslednja sklepa:  

1. SPV naslovi upravi Občine Radovljica pobudo za seznanitev prizadetih krajanov s 

stanjem reševanja problematike varnosti šolske poti na odseku ceste za Verigo v Lescah.  

2. Člani SPV do naslednjega delovnega posveta izdelajo nabor predlogov preventivnih 

aktivnosti za izvedbo v letu 2016.  

(8 ZA, 0 PROTI) 
 
 
K točki 4. Razno  
V razpravi so sodelovali:  

- Helena Stare, ki je predlagala aktivno preverjanje ustreznega ravnanja mladih kolesarjev v 

prometu v obdobju po pridobljenem kolesarskem izpitu. V ta namen je predlagala področno 

obdobno preventivno akcijo, izvajano s strani policistov (npr. pregled ustreznosti kolesarske 

opreme kolesarjev na lokacijah pred osnovnimi šolami, itd).  

Seznanila je SPV o načrtovanju "kolesarskega izleta po Deželi" t.j. preventivne aktivnosti 

spoznavanja območnih kolesarskih pot, namenjene učencem 5. razredov, z nameni pridobitve 

dodatnih izkušenj v času po pridobitvi kolesarskega izpita. V ta namen osnovna šola A. T. 

Linharta v Radovljici, v sodelovanju z preostalimi osnovnimi šolami, načrtuje skupinski 

kolesarski izlet za dne 2.6.2016. 

Opozorila je na neizdelano projektno dokumentacijo prometne ureditve pred osnovno šolo A. T. 

Linharta v Radovljici ter na neurejenost bankin na Gradnikovi cesti na odseku od križišča z 

Kranjsko cesto do križišča z Ulico Staneta Žagarja.  

Predlagala je proučitev možnosti vodenja kolesarjev preko Gorenjske ceste v območju prehoda 

za pešce na lokaciji ob tenis igriščih ter navezujočega prehajanja Športnega parka v Radovljici.  

Opozorila je na pomanjkljivo osvetlitev prehodov za pešce na Gorenjski cesti v Radovljici na 

mestih prehajanja pri Športnem parku ter pred stavbo Občine Radovljica.  

- Peter Kolman je izrazil podporo aktivnemu izvajanju preventivno-vzgojnih področnih aktivnosti 

ter poudaril njihov doprinos k varnejšemu vključevanju osnovnošolcev v prometno okolje. 

- Alenka Cuder je opozorila na: nezgrajene varne šolskih poti na območju osnovne šole S. Ž. 

Lipnica v Lipnici, manjkajoče površine za pešce ob regionalni cesti v območju Gasilskega doma 

v Podnartu ter ob objektih Iskre mehanizmi d.o.o., nedokončan pločnik na odseku Kamna 

Gorica – osnovna šola, prekoračitev omejitev hitrosti v območju podružnične šole na Ovsišah, 

manjkajočo izgradnjo parkirišč in avtobusnega postajališča ob regionalni cesti na območju 

osnovne šole.  

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.55 uri.  
 

 

 

Zapisal: Marko Bajec 

                                                                                                             Predsednik sveta SPV 

                                                                                                                Gregor Solce l. r. 

 

 

Poslano: 

1 x članom sveta SPV; po e-pošti 

1 x arhiv  


