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1. UVODNA PREDSTAVITEV SPVCP 
 

Občinski svet Občine Škofja Loka je na 5. redni seji, dne 31. marca 2011, sprejel Sklep o 
ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka, ki je 
osnovan na občinskem Odloku o ureditvi cestnega prometa, sprejetega 12. maja 2009. Nova 
sestava Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) je začela z delom 9. junija 
2011, ko je bil izvoljen predsednik SPVCP in potrjenih še 12 članov sveta. Organizacijo in 
način dela ima SPVCP urejen v svojem poslovniku, sprejetim 29.8.2011. 
 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: Svet) 
kot sestavni del civilne družbe organizira in vodi preventivne dejavnosti v cestnem prometu 
ter skrbi za vzgojo udeležencev v cestnem prometu.  
Svet ima še naslednje naloge: 

– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni; 
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne 

ukrepe za njihovo izvajanje; 
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na 

lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem 
izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje 
prometne varnosti; 

– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, 
pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni; 

– sodeluje z javno agencijo za varnost prometa in ministrstvom, pristojnim za promet; 
– sodeluje in usklajuje delo z občinskimi organi, društvi in inštitucijami ter drugimi 

deležniki zagotavljanja varnosti cestnega prometa; 
– skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost na cestah in ostalih 

prometnih površinah; 
– obravnava in preučuje prometno politiko in prometno varnostne razmere ter predlaga 

pristojnim organom ukrepe za zboljšanje varnosti; 
– spodbuja medobčinsko in regijsko sodelovanje na področju prometne varnosti in 

zagotavljanja varnostne cestne infrastrukture; 
– sodeluje z ostalimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; 
– razvija in pospešuje aktivnosti s področja preventive in varnosti v vrtcih, osnovnih in 

srednjih šolah na območju občine; 
– daje pobude in predloge ter strokovna mnenja za izboljšanje varnosti cestnega prometa 

in cestne infrastrukture; 
– v sodelovanju z občinskim oddelkom za cestno infrastrukturo in odborom občinskega 

sveta za cestno infrastrukturo in prometno varnost presoja varnost občinskih projektov 
na področju varnosti cestne infrastrukture in prometa; 

– pripravlja letna poročila o svojih aktivnostih v preteklem letu; 
– daje pobude in predloge za spremembo prometnega reda v občini. 

 
2. SESTAVA SPVCP 

 
Svet ima predsednika in 12 članov, ki jih imenuje Občinski svet Občine Škofja Loka. Svet 
sestavljajo en predstavnik občinskega sveta ter predstavniki uporabnikov in izvajalcev: 
Franci Pirc, predstavnik Medobčinskega združenja slepih in slabovidnih, Matjaž Vouk 
(Zavod »O«, Zavod Škofjeloške mladine), Rudi Zadnik (Društvo upokojencev Škofja  Loka), 



štiri predstavnice škofjeloških osnovnih šol (Vesna Keše, Saša Čadež, Olga Miklavč, Aleša 
Zrimšek), predstavnica vrtcev Majda Pipan in predstavnik srednje šole Vinko Jenko, 
predstavnik šolskega prevoznika Boris Malenšek (Alpetour d.d.), Alojz Križaj (Avto-moto 
društvo Škofja Loka) ter policist Matjaž Hudobivnik, predstavnik Policijske postaje Škofja 
Loka. Za predsednika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil soglasno 
potrjen Robert Strah (predstavnik občinskega sveta). 
 
Svet ima strokovno sodelavko s strani občinske uprave Marijo Pivk, ki opravlja strokovne, 
tehnične in administrativne naloge. 
 

3. STALNO DELOVNO TELO SPVCP – TEHNIČNA KOMISIJA 
 

Stalno delovno telo Sveta je Tehnična komisija, ki ima posebne pristojnosti na področju 
proučevanje varnosti cestne in prometne infrastrukture ter skrbi za obravnavo pomembnejših 
nalog s tega področja. Področno je osnovana tako v občinskem Odloku o ureditvi cestnega 
prometa, kot tudi v občinskem Sklepu o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. Njeno delo pa je urejeno tudi s poslovnikom o delu občinske SPVCP. 
Tehnična komisija se je od konstituiranja v novembru 2011 pa do danes opredelila do več kot 
70 – tih pobud, ki so neposredno povezane s problematiko na področju prometne varnosti in 
infrastrukture. Več o tem v pregledu realizacije sklepov tehnične komisije SPVCP 
(PRILOGA). 
 
Tehnično komisijo sestavlja pet članov: 

• predstavnik vzdrževalca občinskih cest Drago Čarman; 
• predstavnik Policijske postaje Škofja Loka Matjaž Hudobivnik; 
• predstavnik Občinske uprave Občine Škofja Loka Davor Prelogar; 
• predstavnik Medobčinskega inšpektorata občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in 

Žiri, sedaj redarstva, Ivan Ušlakar; 
• predstavnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka Mihael Končan, ki je hkrati tudi 

predsednik tehnične komisije. 
 

4. PROGRAM DELA 
 

Svet bo v letošnjem letu nadaljeval z utečenimi preventivnimi akcijami, ki so usmerjene k 
osrednji problematiki in ciljnim skupinam na področju prometne varnosti. To so hkrati tudi 
najbolj ranljive skupine v cestnem prometu. V ta namen bomo posebno pozornost še naprej 
namenili pešcem in kolesarjem. 
 
PROGRAM DELA SPVCP ZA LETO 2013 

FEBRUAR o PREVENTIVNA AKCIJA »PEŠEC« 4.2-7.2. 
APRIL o PREDSTAVITEV SPVCP OBČINE ŠKOFJA LOKA KOT 

PRIMER DOBRE PRAKSE V DRŽAVNEM SVETU RS; 
o OTVORITEV DODATNO ZAVAROVANEGA 

PREHODA ZA PEŠCE (GODEŠIČ – ŠOLSKA POT); 
o NAKUP IN NAMESTITEV DVEH PRIKAZOVALNIKOV 

HITROSTI (RETEČE IN GODEŠIČ); 
o PREVENTIVNA AKCIJA NA OBMOČJIH 

KRATKOTRAJNEGA PARKIRANJA (UPORABA 
PARKIRNIH UR). 

4.4.2013 
 
24.4.2013 
 
24.4.2013 
 
22.-26.4. 

MAJ o PREVENTIVNA AKCIJA »HITROST« 6.-12.5. 
JUNIJ o TEHNIČNI PREGLED KOLESARSKIH POTI 3.-7.6. 

AVGUST o 7. REDNA SEJA SPVCP 28.8.2013 
SEPTEMBER o »ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA«:  

1. PRVI ŠOLSKI DAN;  
2. VARNE ŠOLSKE POTI;  

26.8.-8.9 
1.9.2013 

september 



3. UREJANJE MIRUJOČEGA PROMETA V 
OKOLICI ŠOL IN VRTCEV; 

4. KONTROLA IZPRAVNOSTI KOLES. 

september 
 

september 
OKTOBER o PREVENTIVNA AKCIJA »PEŠEC«; 

o TEDEN PROMETNE VARNOSTI S POUDARKOM NA 
PEŠCIH (PREVENTIVNE AKCIJE, PREDAVANJA, 
UPORABA ODSEVNIH TELES) 

1.-11.10. 
  7.-11.10. 

NOVEMBER o SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH 
NESREČ 

20.11. 

DECEMBER o PREVENTIVNA AKCIJA »ALKOHOL« december 
 
*izvajanje preventivnih programov, ki potekajo skozi daljše časovno obdobje: 

o BODI PREVIDEN; 
o PASAVČEK (okt. – maj); 
o PROMETNE DELAVNICE (Zaletavček, Stopko, Jumicar, Kaj veš o prometu, Varne šolske poti, 

prometni dnevi, kolesarski izpiti, prometna značka…); 
o POSVETI SPVCP NA RAVNI AVP. 

 
5. LETO 2012 STATISTIČNO ENO NAJBOLJ VARNIH NA PODROČJU 

PROMETNE VARNOSTI 
 

Prometne nesreče in posledice 
 2011 2012 *2013 
Mrtvi 2 0 2 
Hudo telesno poškodovani 10 8 0 
Lahko telesno poškodovani 65 59 11 
Brez poškodb 335 300 60 
* podatki do 23.3.2013 
 
V letu 2012 se je v Občini Škofja Loka zgodilo 4 % manj prometnih nesreč kot v letu 2011, 
poleg tega ni bilo smrtnih žrtev.  
 
Vsekakor pa zgolj statistika ne more biti edini pokazatelj prometne varnosti, saj so nesreče 
nepredvidljive, še posebej na področju posledic. Tako je že v letošnjem letu v dobrih dveh 
mesecih statistika na območju občine Škofja Loka precej drugačna. Žal sta se zgodili že dve 
prometni nesreči s smrtnim izidom, v katerih sta poškodbam podlegla pešca. Prometni nesreči 
sta se zgodili na lokalni cesti 94706, izven naselja Gosteče (proti Sori) – vzrok prometne 
nesreče je bila nepravilna stran in smer hoje pešca in neprilagojena hitrost voznice osebnega 
avtomobila in na regionalni cesti II. reda, št. 403, odseku 1076, pri kilometrski označbi 15 in 
0 metrov, v naselju Škofja Loka, v neposredni bližini glavne avtobusne postaje Škofja Loka – 
vzrok prometne nesreče je bilo prečkanje vozišča izven prehoda za pešce in neprilagojena 
hitrost voznika osebnega avtomobila. 
 
Nesreče s smrtnim izidom v letu 2013 v občini Škofja Loka: 
ID nesreče IVRC CESTA ODSEK VZROK NASELJE SPOL STAROST POVZROČ. 

3.2. ob 
20:30 LC 94706 smer Sora 

neprilagojena 
hitrost NE M 65 NE 

22.3. ob 
4:30 R2 403 1076 (AP) 

neprilagojena 
hitrost DA M 74 NE 

 
                         

Posledice prometnih nesreč po vrsti udeleženca: 
 2011 2012 
 smrt HTP smrt HTP 
Kolesar 0 3 0 2 
pešec 2 1 0 2 
Voznik enoslednega vozila 0 3 0 1 
Voznik OA 0 1 0 2 



 
6. POROČILI SPVCP ZA LETI 2012 IN 2011 
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V skladu s prvim odstavkom 9. člena Sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 30/2012, z dne 22. 4. 2011) je Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka na svoji 6. redni seji, dne 27. 3. 2013, sprejel  
 

 POROČILO O DELU ZA LETO 2012 
1) mesec februar 2012 

• Redna seja SPVCP, na kateri so mentorice iz OŠ predstavile načrte varnih šolskih poti. 
Izpostavljena so bila problematična in nevarna mesta na samih šolskih poteh. Le te je 
prioritetno obravnavala tehnična komisija SPVCP. Večina teh mest je bilo posledično dodatno 
zavarovano in urejeno.  

• Sodelovanje v akciji  BODI VIDEN/BODI PRE-VIDEN. Izvedena je bila inovativna preventivna  
akcija, v kateri smo testirali funkcionalnost in smiselnost uporabe odsevnih trakov. Tako smo 
v času zmanjšane vidljivosti testirali odsevna telesa na dveh prehodih za pešce v centru 
mesta na glavni cesti pri OŠ Mesto in veleblagovnico Nama ter s pomočjo policije izvajali 
nadzor in s pomočjo kratkega intervjuja voznikov tudi odzivnost voznikov na bolj ali manj 
vidne pešce na prehodih. Akcija je potekala 9.2.2012. Udeležili so se je prostovoljci, člani 
SPVCP ter predstavniki Policijske postaje Škofja Loka. Razdelili smo tudi več sto odsevnih 
trakov. 

 
2) mesec marec 2012 

• Društvo upokojencev je organiziralo predavanje, ki sta ga vodila Rudi Zadnik in Matjaž 
Hudobivnik. Prisotnih je bilo preko 100 udeležencev, vsi so prejeli promocijsko gradivo in 
odsevne trakove. 

 
3) mesec april 2012 

• Vključili smo se v vseslovensko akcijo KOLESARJI. Organizacija predavanja in posredovanje 
spotov preko lokalnih medijev.  

 
4) mesec maj 2012 

• Organizirano predavanje na Centru srednjih strokovnih šol z naslovom »še vedno vozim, 
vendar ne hodim«. Udeležili so se ga dijaki tretjih letnikov, cca 150 udeležencev.  

 
5) mesec junij 2012 

• Na Osnovnih šolah so potekali prometni dnevi, organizirane so bile tudi učne ure v prometu 
za učence tretjih razredov. Prevoz je bil z avtobusi, stroške smo krili iz sredstev SPVCP. 

 
6) mesec avgust 2012 

• Obravnava varnih šolskih poti ter priprava na izvedbo preventivne akcije »začetek šolskega 
leta«. Določili smo kritične točke, kjer je potrebno dodatno varovanje s strani rediteljev na 
šolskih poteh. Varovanje so izvajali s strani predstavnikov AMD Škofja Loka.  

 

7) mesec september 2012  

• Izvedba preventivne akcije »začetek šolskega leta«. Obisk župana, predsednika SPVCP in 
policista po šolah. Dijake prvih letnikov, ki bivajo v Dijaškem domu, je mentor prometne 
vzgoje peljal po mestu in jih seznanil s šolsko potjo in najbolj varnimi peš potmi do mesta. 



Delili smo promocijske materiale in brošure, kot npr. »prvi koraki v svetu prometa«.  
Varovanje posebej izpostavljenih prometno nevarnih točk smo izvajali prva dva tedna, v dveh 
dnevnih terminih. Na dveh šolah je bil izveden program Jumicar. Vrtci so se aktivno vključili v 
program »pasavček«.  
 

8) mesec oktober 2012  

• Izvedba programa Jumicar še na OŠ Ivana Groharja in POŠ Jela Janežiča.  
 
9) mesec november 2012  

• Simbolično prižiganje svečk za obeleževanje Svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih 
nesreč - 19. novembra 2012. Tematski prispevek na  lokalnih medijih.   

 
Čez celo leto: 

• izvajali smo splošne aktivnosti za večjo varnost v prometu, kot so: udeležba na posvetih na 
regionalni in državni ravni, akcije BODI VIDEN/BODI PRE-VIDEN, program PASAVČEK, USTAVI SE-
VLAK SE NE MORE in druge.  

• Učiteljice in vzgojiteljice so organizirale prometne kotičke ali razredne ure, s poudarkom na 
prometni varnosti. Otroci so izdelovali risbe in pripravili pisne izdelke.  

• Izvajalci šolskih prevozov so opozarjali na varno vstopanje in izstopanje iz vozila. 

• Policisti, še posebej policist-član SPVCP je s predavanji za različne starostne skupine opozarjal na 
nevarnosti s konkretnimi primeri in ravnanji. 

• Posebej aktivna je bila Tehnična komisija, ki je imela v letu 2012 kar devet terenskih ogledov, na 
katerih je ugotavljala pomanjkljivosti obstoječih prometnih ureditev in predlagala spremembe. 
Vse ugotovitve so bile zapisniško dokumentirane. Slikovne prikaze in predstavitve dela je 
predsednik komisije izvedel na seji SPVCP in predstavil delo na tem področju vodstvu občinske 
uprave. Pregled realizacije sklepov tehnične komisije SPVCP je v veliko pomoč vodstvu občine, 
občinski upravi in članom SPVCP pri spremljanju realizacije ukrepov na področju varnosti 
cestnega prometa in prometne infrastrukture. 

 
 
 
 
 

Predsednik SPVCP 
Robert Strah, l.r. 
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V skladu s prvim odstavkom 9. člena Sklepa o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 30/2011, z dne 22. 4. 2011) je Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka na svoji 4. redni seji, dne 9. 2. 2012, sprejel 

 

 POROČILO O DELU ZA LETO 2011 
1) mesec februar 2011 
1. februarja 2011, pred trgovskim centrom Mercator na Starem Dvoru, je potekal preventivni dogodek 
na temo »VARNO V PROMETU«. V posebej prilagojenem šotoru smo izvedli demonstracijski prikaz 
vidnosti pešca v temi, s posebnim poudarkom na nošenju odsevnih teles. Za šole in vrtce smo 
organizirali tudi poseben avtobusni prevoz. Na samem dogodku, ki so ga pokrili tudi lokalni mediji, pa 
se nam je pridružil tudi škofjeloški župan. 
Organizacija preventivnega predavanja s strani podžupana na temo PEŠEC za oskrbovance CSS  ter 
simulacija pešca v temi z odsevnimi predmeti (naprava »vidko«). 
 
2) mesec marec 2011 
Občinski svet Občine Škofja Loka je na 5. redni seji, dne 31. marca 2011, sprejel Sklep o ustanovitvi 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofja Loka. 
 
3) mesec april 2011 
Posvet predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je potekal 14. 
aprila 2011 v Celju. Udeležba podžupana. 
 
4) mesec maj 2011 
Skupni sestanek delovnih skupin za spremembo zakona ter za oblikovanje smernic nadaljnjega dela 
občinskih SPV, organiziran v ponedeljek, 9. maja 2011 ob 12. uri v Ljubljani. Na sestanku smo 
obravnavali pravno-organizacijski status občinskih SPV, pismo županom ter smernice delovanja 
občinskih SPV za naslednjih 10 let. Udeležba podžupana. 
20.5.2011 je bil izveden prometni dan na OŠ Mesto, za učence četrtih razredov (vsakoletna akcija). 
Namen je spoznavanje prometa, prometne signalizacije in infrastrukturnih objektov (železniška in 
avtobusna postaja, letališče). Koordinirana je s strani SPVCP, ob pomoči članov AMD. 
 
5) mesec junij 2011 

o redna (konstitutivna) seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, dne 9. 6. 2011 
(izvoljen predsednik SPVCP in potrjeni ostali člani SPVCP - 12 članov + predsednik. 

Na svoji konstitutivni seji se je sestal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) Občine 
Škofja Loka. Ustanovljeni svet je poseben organ, ki ga sestavljajo predstavnik Občinskega sveta 
Občine Škofja Loka ter 12 predstavnikov uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in 
vzgoje v cestnem prometu. 
SPVCP Občine Škofja Loka deluje v naslednji sestavi: Franci Pirc, predstavnik Medobčinskega 
združenja slepih in slabovidnih, Matjaž Vouk (Zavod »O«, Zavod Škofjeloške mladine), Rudi Zadnik 
(Društvo upokojencev Škofja  Loka), štiri predstavnice škofjeloških osnovnih šol (Vesna Keše, Saša 
Čadež, Petra Cesar, Aleša Zrimšek), predstavnica vrtcev Majda Pipan in predstavnik srednje šole 
Vinko Jenko, predstavnik šolskega prevoznika Boris Malenšek (Alpetour d.d.), Alojz Križaj (Avto-
moto društvo Škofja Loka) ter policist Matjaž Hudobivnik, predstavnik Policijske postaje Škofja Loka. 
Za predsednika Sveta za preventivo je bil soglasno potrjen Robert Strah (podžupan občine Škofja 
Loka). 

o OŠ Cvetko Golar - 16. in 17. junija potekal prometni dan. 
 
 



6) mesec avgust 2011 
2. redna seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; sprejem Poslovnika Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, obravnava varnih šolskih poti ter priprava na izvedbo 
preventivne akcije »začetek šolskega leta«. Sprejem letnega programa dela: 
 

SEPTEMBER    »ZACETEK SOLSKEGA LETA«:    23.8.-10.9  

  v      
  1. PRVI SOLSKI DAN;    1.9.2011  

   v     september    2. VARNE SOLSKE POTI;    

   v    september    3. UREJANJE MIRUJOCEGA PROMETA V OKOLICI ŠOL IN VRTCEV 

     

OKTOBER   PREVENTIVNA AKCIJA »PESEC«   1.-22.10.  

                               TEDEN PROMETNE VARNOSTI         3.-9. 10.  

NOVEMBER        PREVENTIVNA AKCIJA »ALKOHOL«   7.-14.11.  

  
SVETOVNI DAN SPOMINA NA ZRTVE PROMETNIH 
NESREČ 

  

19.11.  

     

      

DECEMBER    PREVENTIVNA AKCIJA »ALKOHOL«   december  

 
*izvajanje preventivnih programov, ki potekajo skozi daljše časovno obdobje: 

o BODI PREVIDEN; 
o PASAVČEK (okt. – maj); 
o PROMETNE DELAVNICE (Zaletavček, Stopko, Jumicar, Kaj veš o prometu, Varne šolske poti, prometni dnevi, kolesarski izpiti, 

prometna značka…); 
o POSVETI SPVCP NA RAVNI AVP. 
 

7) mesec september 2011  
o Izvedba preventivne akcije »začetek šolskega leta«, obisk po OŠ s strani župana in 

predsednika SPVCP ter s pomočjo mentorjev razdelitev promocijskega gradiva: Prvi koraki v 
svetu prometa (prva triada), Zakon omejuje, da varuje (starši), kresničke, rutke (posamezne 
skupine), plakati (vsi); 

o varovanje posebej izpostavljenih prometno nevarnih točk na začetku šolskega leta, ki se je 
izvajalo prva dva tedna, v dveh dnevnih terminih;  

o Izvedba programa Jumicar. Program Jumicar se je izvajal po naslednjem razporedu: 
- 28.09.2011, OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka; 
- 29.09.2011, OŠ Škofja Loka Mesto; 
- 30.09.2011, OŠ Ivana Groharja Škofja Loka. 

o Delitev informativne brošure Ministrstva za promet in Agencije za varnost prometa, ki na 
kratko predstavlja celoten zakonodajni paket s področja cestnoprometnih predpisov. Brošure 
smo  razdelili širši javnosti (voznikom motornih vozil in udeležencem v cestnem prometu). 

o Prireditve ob tednu mobilnosti: PETEK 16. SEPTEMBER – ČETRTEK 22. SEPTEMBER: 
- okolica Škofjeloških vrtcev : risanje prometnih motivov na asfaltne površine; 

- 21. SEPTEMBER : AKCIJA »Potujmo varno - naj hitrost NE ubija«; 
- ŠC Podlubnik-velika predavalnica : TEMATSKO PREDAVANJE O NADZORU HITROSTI: pomen 
poznavanja predpisov in omejitev hitrosti, opis, namen in tehnične lastnosti merilnikov ter pristopi 
Policije do kršiteljev, VIDEO PREDSTAVITVE. Pozdravni nagovor dijakom: ravnateljica srednje strojne 
šole in podžupan Občine Škofja Loka. V predstavitveni uri so sodelovali predstavnik PU Kranj in 
avtošole B&B ter predsednik SPVCP; 
- križišče vrtec/OŠ Podlubnik : SLAVNOSTNI PREVZEM PRIKAZOVALNIKA HITROSTI, prevzame župan; 
- ŠC Podlubnik: PREVERJANJE ZNANJA DIJAKOV NA TEMO HITROSTI 
- Sveti Duh: delavnica podjetja PROFIL d.o.o, Virmaše 190: SLAVNOSTNI PREVZEM PRIKAZOVALNIKA 
HITROSTI IN NASTOP AMBASADORJA VARNOSTI, prevzem donacije podjetja GoodYear,  prevzame 
župan in predsednik SPVCP. PODELITEV NAGRAD ZA DIJAKE, ki so na preverjanju znanja na temo 

»Potujmo varno - naj hitrost NE ubija« dosegli najboljše rezultate. Podelitev varnostne 



čelade s strani SPVCP najboljšemu dijaku. Trajnostni ukrep: postavitev dveh prikazovalnikov 
hitrosti  »Vi vozite« v Svetem Duhu in Podlubniku. 
8) mesec november 2011  

o Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč - 19. novembra 2011 na Mestnem trgu v 
Škofji Loki, kjer smo simbolično prižigali svečke in opozorili na vrednost posameznikovega 
življenja. 

o SPVCP izčrpa predvidena finančna sredstva za leto 2011. Posledično okrnjen preventivni 
program za mesec november in december. 

o 3. redna seja SPVCP, dne 22.11.2011. 
o SPVCP potrdi Olgo Miklavč, kot predstavnico OŠ Cvetka Golarja za članico SPVCP (odstop 

Petre Cesar). 
o V začasno delovno skupino za pripravo načrtov varnih šolskih poti se imenujejo Vesna Keše, 

Aleša Zrimšek in Saša Čadež, ki prevzame koordinacijo. 
o Imenuje se tehnična komisija v navedeni sestavi: 
- Matjaž Hudobivnik,  predstavnik Policije, 
- Davor Prelogar, predstavnik Oddelka za prometno infrastrukturo Občine,                                                                          
- Miha Končan, predstavnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka 
- Drago Čarman, predstavnik vzdrževalcev cest 
- Ivan Ušlakar, predstavnik Medobčinskega redarstva in inšpektorata 
o Animacijska predstava čarodeja na prometno tematiko za otroke Vrtca Škofja Loka (evalvacija 

z refleksijo) v organizaciji SPVCP. Posebej je pomembno poudariti, da je predstava 
organizirana za vse otroke Škofjeloških vrtcev, ne glede na lokacijo ter za vse skupine, razen 
najmlajših. 

 
9) mesec december 2011 

o 13.12.2011 – 1. redna seja tehnične komisije, ki deluje v okviru Sveta za preventive in vzgojo 
v cestnem prometu. Za predsednika tehnične komisije SPVCP je imenovan Miha Končan, 
predstavnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka. 

o Občinski svet Občine Škofja Loka je na 1. izredni seji dne 22. decembra 2011 sprejel proračun 
občine za leto 2012 v katerem smo se prvič v občinski zgodovini namensko predvideli 1€ na 
prebivalca v Občini Škofja Loka. 

o 22. decembra 2011 smo na Brdu pri Kranju obeležili 40-letnico preventivno-vzgojnega dela 
na področju varnosti cestnega prometa. Na ta dan pred 40 leti, 22. decembra 1971, je bil 
ustanovljen republiški Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Prireditve sta se 
udeležila tudi predstavnika SPVCP Občine Škofja Loka. 

 
Občinskemu svetu predlagam v sprejem naslednji 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Škofja Loka se je seznanil s poročilom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Škofja Loka. 
 
 
 

Predsednik SPVCP 
Robert Strah, l.r. 


