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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: 17.06.2016 

Številka zadeve: 37158-1/2016                                                                               

 

Z A P I S N I K 

 

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

(v nadaljevanju SPV), ki je bil dne 15.06.2016, s pričetkom ob 16.00 uri v prostorih Občine 

Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 

Prisotni člani sveta: Mirko Komac, Helena Stare, Gregor Solce, Alenka Cuder, Peter Kolman, 

Bojan Eljon, Boštjan Lenac, Matjaž Zalokar, Tomaž Dolar 

 

Svet je soglasno sprejel naslednji dnevni red: 

 

1. Načrti varnih šolskih poti, 

2. Finančni plan ter projektne aktivnosti SPV za leto 2016, 

3. Medijska predstavnost SPV, 

4. Komuniciranje SPV na družbenem omrežju "Facebook", 

5. Razno. 

 

 
K točki 1. Načrti varnih šolskih poti 

 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

SPV podpira izdelavo digitaliziranih načrtov šolskih poti na območju občine Radovljica. 

Nosilci njihove izdelave so vodstva posameznih šol.  

(9 ZA, 0 PROTI) 

 
K točki 2. Finančni plan ter projektne aktivnosti SPV za leto 2016 
 

V razpravi so sodelovali:  

- Helena Stare ter Alenka Cuder, ki sta predlagali, da se poučevanje preventivno-vzgojnih vsebin 

v osnovnih šolah vrši ob uporabi področnih vsebin, dostopnih preko razpoložljivih spletnih 

virov. V ta namen naj se ne izvaja neposrednih nakupov področnih tiskanih brošur.    

- Alenka Cuder, ki je predlagala izvedbo preventivnega programa prometne vzgoje otrok 

JUMICAR, v osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica v mesecu september 2016 v 4 urnem 

časovnem obsegu.  

- Bojan Eljon, ki je predlagal izvedbo preventivnih programov, namenjenih starejšim občanom 

(npr. pravila razvrščanja v križiščih ter krožiščih,…). 

- Gregor Solce, ki je predlagal oblikovanje nabora predlogov preventivnih programov s strani 

lokalne študentske populacije, ki bo služil kot osnova SPV-ju pri opredelitvi do skupnega 

sodelovanja. 

- Mirko Komac, ki je navzoče seznanil z načrtovanjem delovnega srečanja predstavnikov Javne 

agencije Republike Slovenije za varnost promet (AVP) ter SPV Občine Radovljica, v mesecu 

avgustu 2016, s ciljem tvornega medsebojnega sodelovanja pri izvajanju programov varnosti 

cestnega prometa na lokalni ravni. Izrazil je podporo namenski porabi proračunskih sredstev 

SPV za izvedbo preventivnih projektov in izobraževanja ter predlagal dokončno sestavo 
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izvedbenega nabora, upoštevajoč ugotovljena dejstva na načrtovanem skupnem srečanju z 

predstavniki AVP.  

 

Svet je sprejel naslednja sklepa:  

1. Vodstvo osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica izvede preventivni program prometne 

vzgoje JUMICAR na navedeni osnovni šoli, za 4. in 5. razrede matične ter podružnične šole, 

v mesecu septembru 2016. Izvedbo programa financira SPV.  

(9 ZA, 0 PROTI) 

2. Za izvedbo teoretičnega in praktičnega dela izobraževanja o pravilnem razvrščanju 

voznikov v križiščih in krožiščih, namenjenega starejših voznikov, se pridobi ustrezne 

ponudbene predračune, na podlagi katerih se sprejme odločitev o izvedbi. 

(9 ZA, 0 PROTI) 
 
 
K točki 3. in 4. Medijska predstavnost SPV in Komuniciranje SPV na družbenem omrežju 
"Facebook" 
 

Uvodno obrazložitev je podal Gregor Solce. 

 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

SPV vrši medijsko prepoznavnost preko uradne spletne strani Občine Radovljica in 

lokalnega časopisja - Deželnih novic ter Gorenjskega glasa. 
 
 
K točki 5. Razno  
 

5.1.  Vloga za pridobitev soglasja k postavitvi preventivne radarske table v varovalnem pasu 

lokalne ceste LC 348021 Radovljica – Zapuže, na zemljišču parc. številke 601/21 k.o. Nova vas v 

Novi vasi. 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

SPV podpira izvajanje preventivnih ukrepov za dvig varnosti v cestnem prometu. SPV ni 

pristojen za reševanje vlog za izdajo soglasja za postavitev vertikalne prometne signalizacije 

(v danem primeru preventivne radarske table) v varovalnem pasu občinske ceste.  

Reševanje vlog za izdajo soglasja za tovrstne posege v varovalnem pasu občinske ceste je v 

pristojnosti njenega upravljavca t.j. Občine Radovljica oziroma njenih pristojnih služb.   

 (9 ZA, 0 PROTI) 

 

5.2.  Najem radarskih merilnikov hitrosti za nadzor prometa v občini Radovljici 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

SPV zaprosi upravo Občine Radovljica za opredelitev do izvajanje poostrenega nadzora  

voznih hitrosti na območju občine z najemom samodejnih radarskih merilnikov hitrosti (v 

vozilu, na trinožnem stojalu ali v kombinaciji obeh). 

(9 ZA, 0 PROTI) 

 

5.3.  Neustrezne površine za kolesarje na Gorenjski cesti v Radovljici 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

SPV naslovi upravi Občine Radovljica predlog za ustrezno ureditev ločenih površin za 

kolesarje na Gorenjski cesti v Radovljici, katerih obstoječe stanje ne zagotavlja zadostne 

širine pasu oziroma ustrezne fizične razmejitve z nivojsko tangiranimi peš površinami. 

(9 ZA, 0 PROTI) 

 

5.4. Sodelovanje predstavnikov SPV pri izdelavi celostne prometne strategije (CPS) občine 

Radovljica 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

SPV za sodelujoče predstavnike pri izdelavi celostne prometne strategije občine Radovljica 

imenuje Heleno Stare, Mirka Komaca in Bojana Eljona. 

(9 ZA, 0 PROTI) 
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5.5. Izvolitev podpredsednika SPV 

 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

Za podpredsednika SPV je bil enoglasno izvoljen predstavnik lokalne skupnosti Mirko 

Komac.  

 (9 ZA, 0 PROTI) 
 
5.6.  Potrditev zapisnika 1. delovnega posveta 
 

Na vsebino zapisnika 1. delovnega posveta je pripomnila Alenka Cuder in sicer na napačno 

navedbo besedila v točki 4. Razno, ki se pravilno glasi: "prekoračitev omejitev hitrosti v 

območju podružnične šole na Ovsišah".  
 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

Svet potrjuje zapisnik 1. delovnega posveta sveta, upoštevajoč sledeče korekcije: 

V točki 4. Razno, 3. alineji, se besedilo glasi: "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. 

" 

 (9 ZA, 0 PROTI) 

 
 
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  


