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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: 25.08.2016 

Številka zadeve: 37158-1/2016                                                                               

 

Z A P I S N I K 

 

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

(v nadaljevanju SPV), ki je bil dne 25.08.2016, s pričetkom ob 16.00 uri v prostorih Občine 

Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 

Prisotni člani sveta: Gregor Solce, Mirko Komac, Alenka Cuder, Peter Kolman, Boštjan Lenac, 

Tomaž Dolar 

 

Dodatno prisotni:  

Ciril Globočnik - župan Občine Radovljica 

mag. Igor Velov - direktor Javne agencije RS za varnost v prometu (AVP) 

Mateja Markl - vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu AVP   

Matjaž Keržan - Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu AVP 

 

Odsotnost so opravičili: Helena Stare, Bojan Eljon, Matjaž Zalokar 

 

Svet je soglasno sprejel naslednji dnevni red: 

 

1. Sodelovanje Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in SPV na 

področju izvajanja aktivnosti za večjo varnost v cestnem prometu ter preventivnih in 

izobraževalnih aktivnosti 

 

 
K točki 1. Sodelovanje Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in SPV na 
področju izvajanja aktivnosti za večjo varnost v cestnem prometu ter preventivnih in 
izobraževalnih aktivnosti 
 
 

V razpravi so sodelovali:  

 

- mag. Igor Velov, ki je poudaril zavedanje Javne agencije Republike Slovenije za varnost 

prometa (v nadaljevanju AVP), njenega področnega Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu o pomenu medsebojnega aktivnega sodelovanja z občinskimi SPV (v nadaljevanju 

Sektorja) ter pri tem izrazil željo po aktivnem delovanju občinskega SPV na lokalni ravni. 

Predstavil je osnovne naloge Sektorja, ki se nanašajo na izvajanje aktivnosti za večjo varnost v 

cestnem prometu ter na preventivne in izobraževalne aktivnosti. Podal je ciljno usmeritev 

posredovanja sporočilnih vsebin do občanov, preko občinskih spletnih portalov, lokalnih 

medijev, itd. Predstavnike osnovnih šol je seznanil z možnostjo izposoje poligona za kolesarje 

pri AVP, obenem je apeliral na angažiranje s strani AVP usposobljenih ter od tod licenciranih 

presojevalcev varnosti cest ob novogradnji prometne infrastrukture. 

 

- Mateja Markl je izpostavila pripravo novega spletnega informacijskega portala SPV, ki je 

namenjen podpornemu delovanju (naročanju prometno-preventivnih gradiv, publikacij in 
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preventivnih dogodkov), spremljanju in vodenju aktivnosti po občinskih SPV. Podala je 

obvestilo o načrtovanem izobraževanju za uporabo navedenega spletnega portala. Oznanila je 

pripravo novelacije Zakona o voznikih, ki bo podrobneje opredeljeval SPV v občinski skupnosti. 

Navzoče je seznanila z preventivnimi akcijami pod okriljem Nacionalnega programa varnosti 

cestnega prometa ter z drugimi preventivnimi aktivnostmi in prometno – vzgojnimi programi, ki 

jih sektor izvaja skladno z obdobnim načrtom: Začetek šole in varnost otrok, Varnostni pas in 

otroški varnostni sedeži, Mobilnost v povezavi z kolesarji, Pešci, Alkohol,… 

 

- Matjaž Keržan, ki je v vlogi koordinatorja občinskih SPV opozoril na pomen sledenja objavam 

primerov dobre prakse, preventivnih akcij na spletnem portalu. 

 

- Gregor Solce, ki je izpostavil težavnost zagotavljanja varnosti na šolskih poteh, kot posledico 

konfiguracije terena na območju občine. Poudaril je pomen učinkovitosti ter celovite 

preglednosti načrtov šolskih poti, pomembnost njihovega poenotenega označevanja, 

digitalizacije načrtov.  

 

- Ciril Globočnik, ki  je opozoril na problematiko zagotavljanja varnosti šolskih poti na nekaterih 

odsekih občinskih ter regionalnih cest ter zaprosil AVP za tvorno sodelovanje pri njenem 

reševanju.  

 
 
Seja je bila zaključena ob 17.20 uri.  
 

 

 

Zapisal: Marko Bajec 

                                                                                                             Predsednik sveta SPV 

                                                                                                                Gregor Solce l. r. 

 

 

Poslano: 

1 x članom sveta SPV; po e-pošti 

1 x arhiv  

https://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-prometa/nacionalni-program-2013-2022/
https://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-prometa/nacionalni-program-2013-2022/
https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-vzgoja/programi/zacetek-sole/
https://www.avp-rs.si/preventiva/preventivne-akcije/varnostni-pas-in-otroski-sedezi/
https://www.avp-rs.si/preventiva/preventivne-akcije/varnostni-pas-in-otroski-sedezi/
https://www.avp-rs.si/preventiva/preventivne-akcije/varnost-pescev/
https://www.avp-rs.si/preventiva/preventivne-akcije/alkohol-v-prometu/

