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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: 17.11.2016 

Številka zadeve: 37158-1/2016                                                                               

 

Z A P I S N I K 

 

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

(v nadaljevanju SPV), ki je bil dne 16.11.2016, s pričetkom ob 16.00 uri v prostorih Občine 

Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 

Prisotni člani sveta: Gregor Solce – predsednik, mag. Mirko Komac, Helena Stare, Alenka 

Cuder, Peter Kolman, Bojan Eljon, Boštjan Lenac, Matjaž Zalokar, Tomaž Dolar 

 

Dodatno prisotni:  

Mateja Jelenc Arnšek – predsednica sveta staršev OŠ Staneta Žagarja Lipnica 

 

Svet je soglasno sprejel naslednji dnevni red: 

 

1. Obravnava stanja ter nevarnih točk na pešpoteh v občini, 

2. Pregled realizacije finančnega plana ter obravnava preventivnih aktivnosti SPV za 

leto 2016, 

3. Izoblikovanje predlogov preventivnih aktivnosti SPV za leto 2017, 

4. Razno. 

 

 
K točki 1. Obravnava stanja ter nevarnih točk na pešpoteh v občini 

 

Uvodno obrazložitev je podal Gregor Solce. 

 

V razpravi so sodelovali:  

- Mateja Jelenc Arnšek, ki je opozorila na sledečo prometno varnostno problematiko: 

 neurejenost parkirišč pri osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica,  

 neurejenost šolske poti do naselja Kamna Gorica,  

 nespoštovanje omejitev hitrosti na tangiranem odseku regionalne ceste. Apelirala je na 

upravo Občine Radovljica, da nemudoma pristopi k odpravi navedenih problematik.  

- Gregor Solce je opozoril na sledečo prometno varnostno problematiko: 

 varnost šolskih poti oz. prometnega okolja vzdolž lokalne ceste »Za Verigo« v Lescah, na 

območju naselij Vodnikove ulice in Na Vrtači v Lescah,  

 neustreznost peš površin na mestu zožitve Alpske ceste v Lescah, neposredno ob križišču 

z Letališko ulico v Lescah,   

 manjkajoče ločene površine za pešce vzdolž Ceste na Jezerca v Radovljici, na odseku od 

začasnega krožišča z cesto za verigo do mostu Lancovo. 

- Helena Stare je opozorila na prometno varnostno problematiko tj. skrajno neurejene peš 

površine ter nespoštovanje omejitev hitrosti na območjih Dobrega Polja, Posavca, v smeri 

Krope, Sp. in Zg. Lipnice, Ravnice.  

- Mirko Komac je predlagal obravnavo predmetnih problematik varnosti šolskih poti na Odboru 

za urejanje prostora in varstva okolja - delovnem telesu občinskega sveta Občine Radovljica. 
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Predlagal je evidentiranje varnostno kritičnih točk na šolskih poteh na območju občine 

Radovljica.  

- Gregor Solce je v nameri izboljšanja varnosti na šolskih poteh predlagal dodatno umeščanje 

področne opozorilne vertikalne signalizacije. Predlagal je izdelavo grafičnega pregleda šolskih 

poti na območju občine Radovljica.  

- Peter Kolman je opozoril na problematiko varnosti šolskih poti oz. prometnega okolja vzdolž 

lokalne ceste »Za Verigo« v Lescah, na območju naselij Vodnikove ulice in Na Vrtači v 

Lescah. 

 

Svet je sprejel naslednja sklepa:  

1. SPV naslovi upravi Občine Radovljica pobudo za zagotovitev varne šolske poti na odseku 

ceste »za Verigo« v Lescah na območju naselij Vodnikove ulice in Na Vrtači v Lescah, 

oziroma skladno z veljavno zakonodajo za vršenje nadomestnih šolskih prevozov v 

primeru nezmožnosti zagotovitve ustreznih pogojev. 

(9 ZA, 0 PROTI) 

2. V sodelovanju predstavnikov Občine Radovljica in VVZ se grafično evidentira šolske 

poti, definira pripadajoče prometno varnostno kritične točke ter izdela akcijski načrt za 

njihovo odpravo. 

(9 ZA, 0 PROTI) 

 
K točki 2. Pregled realizacije finančnega plana ter obravnava preventivnih aktivnosti SPV 
za leto 2016 
 

Uvodno obrazložitev je podal Marko Bajec. 

 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

Prosta finančna sredstva SPV se nameni nakupu troznakov "šolska pot", odsevnih trakov na 

vzmet ter prometnih učil.     

(9 ZA, 0 PROTI) 
 

K točki 3. Izoblikovanje predlogov preventivnih aktivnosti SPV za leto 2017 
 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

Do sledečega delovnega posveta se izoblikuje nabor predlogov preventivnih aktivnosti SPV 

za leto 2017.     

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

5.1.  Potrditev zapisnika 3. delovnega posveta 
 
Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 
 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

SPV sprejema zapisnik 3. delovnega posveta sveta. 

 (9 ZA, 0 PROTI) 

 
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.  
 

Zapisal: Marko Bajec 

                                                                                                             Predsednik sveta SPV 

                                                                                                                Gregor Solce l. r. 

 

Poslano: 

1 x članom sveta SPV; po e-pošti 

1 x arhiv  


