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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: 4.5.2017 

Številka zadeve: 37158-1/2016                                                                               

 

 

Z A P I S N I K 

 

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

(v nadaljevanju SPV), ki je bil dne 3.5.2017, s pričetkom ob 16.00 uri v prostorih Občine 

Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

 

Prisotni člani sveta: Gregor Solce – predsednik, Helena Stare, Alenka Cuder (do 17:10), Peter 

Kolman, Bojan Eljon, Boštjan Lenac, Tomaž Dolar 

 

Odsotnost so opravičili: mag. Mirko Komac, Matjaž Zalokar 

 

Svet je soglasno sprejel naslednji dnevni red: 

 

1. Nameščanje medobčinskih radarjev na problematičnih točkah, 

2. Nameščanje prometnih znakov "šolska pot", 

3. Omejitev hitrosti pri vrtcu v Radovljici, 

4. Izvedba tekmovanj "Kaj veš o prometu", 

5. Razno. 

 

 

 
K točki 1. Nameščanje medobčinskih radarjev na problematičnih točkah 
 

Tomaž Dolar je podal obvestilo o nameri pričetka izvajanja radarskih meritev voznih hitrosti s 

strani medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo, na območju celotne 

občine Radovljica, v mesecu maju. Nabor lokacij je bil izdelan v sodelovanju s predstavniki 

vzgojno varstvenih zavodov, ob posvetovanju s policisti PP Radovljica. Pojasnil je, da je 

navedenemu inšpektoratu dodeljena pristojnost izvajanja meritev tudi na regionalnih cestah v 

območjih znotraj naselij.  

 

 
K točki 2. Nameščanje prometnih znakov "šolska pot" 
 

Uvodno obrazložitev je podal Gregor Solce. 

 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

S sklopu grafičnega evidentiranja šolskih poti na območju občine Radovljica se skladno z 

načrtom šolskih poti definira lokacije za umestitev vertikalne prometne signalizacije t.j. 

preventivnih obvestilnih znakov "Šolska pot" (oznake 3502) oziroma splošnih znakov za 

nevarnost "Otroci na vozišču" (oznake 1116, 1116-1/7). 

(7 ZA, 0 PROTI) 
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K točki 3. Omejitev hitrosti pri vrtcu v Radovljici 
 
Uvodno obrazložitev je podal Marko Bajec. 

 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

SPV predlaga upravi Občine Radovljica, da na širšem območju Vurnikovega trga v 

Radovljici na delu javne poti oznake JP 848032 "Kopališka cesta" ter na javni poti oznake 

JP 848421 "Za gostinsko šolo" v Radovljici, vzpostavi območje umirjenega prometa, v 

katerem imajo pešci prednost pred vozili in je dovoljena igra otrok. O spremenjenem 

prometnem režimu se poda obrazložitev upravi VVZ Radovljica, ki o spremembi obvesti 

starše varovancev. Na javni poti oznake JP 848421 "Za gostinsko šolo" na lokaciji 

razmejitve objeta SGTŠ Radovljica ter Vurnikovega trga se umesti preklopno fizično 

zapornico za omejitev prometa. 

(7 ZA, 0 PROTI) 
 
K točki 4. Izvedba tekmovanj "Kaj veš o prometu" 
 
Predstavniki osnovnih šol so pojasnili predpogoje za prijavo učencev na razpis državnega 
tekmovanja "Kaj veš o prometu" za učence osnovnih in srednjih šol ter dejstvo o neizvajanju 
predhodno pogojevanega področnega šolskega tekmovanja in nadalje občinskega oziroma 
medobčinskega tekmovanja. Namesto navedenih organizacijsko ter časovno zelo zahtevnih 
tekmovanj, se na osnovnih šolah v občini Radovljica vrši substitutne preventivne projekte 
(program pridobitve kolesarske izkaznice, projekti  »Varno na kolo«, »Bodi viden – bodi 
previden«, …). 
 
K točki 5. Razno 

 

5.1.  Potrditev zapisnika 4. delovnega posveta 
 
Na zapisnik ni bilo podanih pripomb. 

 

Svet je sprejel naslednji sklep:  

SPV sprejema zapisnik 4. delovnega posveta sveta. 

(7 ZA, 0 PROTI) 

 

5.2.  Preventivne aktivnosti PP Radovljica 
 
Bojan Eljon je seznanil člane o načrtovanju preventivnih aktivnosti PP Radovljica t.j. sodelovanja 
policistov dne 5.5.2017 na lokaciji AMZS Lesce, kjer bodo v času izvajanja tehničnih pregledov 
enoslednih vozil do 25 cm3 osveščali motoriste o varni vožnji ter dne 10.5.2017 osvestili 
stanovalce Doma dr. Janka Benedika Radovljica o ravnanju v prometu pri peš hoji na relaciji Dom 
dr. Janka Benedika Radovljica  - SGTŠ Radovljica.  
 

 

 
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.  
 

Zapisal: Marko Bajec 

                                                                                                             Predsednik sveta SPV 

                                                                                                                Gregor Solce l. r. 

 

Poslano: 

1 x članom sveta SPV; po e-pošti 

1 x arhiv  


