OBČINA ŠKOFJA LOKA
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Mestni t rg 15, 4220 Škofja Loka  Tel.: 51 12 300  Fax: 51 12 318  Davčna št.: 18947271  E-mail:
obcina@skofjaloka.si

Številka: 032-1/2018
Datum: 24. 9. 2018
ZAPISNIK
7. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP), ki je bila dne 30. 8.
2018 ob 15.00 uri v sejni sobi nad Sokolskim domom, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Prisotni člani: mag. Robert Strah, Olga Miklavč, Saša Čadež, Gašper Krek, Alojz Križaj, Janez Beguš,
Rudi Zadnik, Andrej Sušnik, Franci Pirc, Janez Demšar in Aleš Demšar.
Opravičeno odsoten: Vesna Keše.
Neopravičeno odsoten: Miha Peternel
Ostali prisotni: Mihael Končan (predsednik tehnične komisije SPVCP), mag. Miloš Bajt, Sabina
Gabrijel, oba Občina Škofja Loka.
Sejo je vodil predsednik mag. Robert Strah, zapisnik Sabina Gabrijel.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev predloga dnevnega reda in pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje SPVCP
Občine Škofja Loka;
2. Projekt »Začetek šolskega leta« (varovanje prehodov na šolskih poteh, preventivni
materiali in dogodki ter obiski na šolah, šolski prevozi, projekt PEŠBUS);
3. Šolske poti (ažuriranje načrtov, digitalizacija in prometno-varnostni ukrepi);
4. Pobude s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu ter prometne varnosti.
AD 1.
Predsednik je ugotovil, da je Svet sklepčen. Vse prisotne je lepo pozdravil in predstavil predlog
dnevnega reda, ki je bil soglasno sprejet.
Nadaljeval je s pregledom zapisnika in pripombami. Ker jih ni bilo, so člani soglasno sprejeli sklep:
SKLEP 1: Potrdita se predlagani dnevni red in zapisnik 6. redne seje v predloženem besedilu.
AD 2.
Predsednik je povedal, da je prejel poročilo Policije, ki je spodbudno, saj beležimo manj prometnih
nesreč s smrtnim izidom in nesreč, v katerih so udeleženi pešci in kolesarji. Ker je glavnina tokratnega
srečanja namenjena začetku novega šolskega leta, je predlagal pregled aktivnosti, ki jih vodimo preko
občinskega SPVCP:
 Varovanje prehodov za pešce na šolskih poteh prvih deset dni dvakrat dnevno: zjutraj od 7h
do 8.30 in popoldne od 12.30 do 14h; Naročilnica AMD Škofja Loka je že izdana v višini 1.500
€. Aktivno naj člani AMD spremljajo dogajanje in sporočijo morebitne posebnosti, kritične točke
ali pomanjkljivo signalizacijo.
Ker se triopani hranijo na šolah, jih predstavnik AMD prevzame v petek, 31. 8. 2018 na šolah.
Pri postavitvi je potrebno biti pozoren, da znak ni ovira za pešce na pešpoteh.
Zaznamek: v prihodnje se vodi evidenca izposoje znakov. Po zaključku akcije se znaki hranijo
na Občini Škofja Loka. Za namen kolesarskih izpitov se ponovno izposodijo.
 Preventivni materiali so že na voljo. Prvošolci bodo prejeli knjižico Prvi koraki v svetu
prometa. Šole so jim zagotovile rumene odsevne rutice. Na prvi šolski dan, ko bo občinska
delegacija prisotna pri sprejemih prvošolcev na vseh osnovnih šolah, bodo razdeljene kresničke
– odsevni slončki.
Med odsevnimi materiali imamo za akcijo Bodi (pre)viden tudi zadostno količino odsevnih
trakov in lučk ter telovnikov.
Razpored obiskov po šolah:





Število učiteljic/
vzgojiteljic

KONTAKT

8.30

OŠ Jela Janežiča

11

4

04/ 506 14 11

8.45

OŠ Ivana Groharja

55

6

04/506 11 13

9.15

OŠ Cvetka Golarja

79

6

04/513 04 00

9.45

OŠ Škofja Loka – Mesto

100

8

04/506 00 34

10.15

Bukovica

6

2

04/ 510 36 10

10.35

Bukovščica

4

2

04/ 510 35 80

11.00

Lenart

6

2

04/ 510 35 70

12.30

PŠ Reteče

16

2

04/ 513 0431

277

32

SKUPAJ:



Število
prvošolcev

Pobuda: ali se lahko obiskom pridruži tudi Vrtec Škofja Loka? Lahko bi organizirali obisk policije
in združili z izobraževanjem o uporabi varnostnega sedeža, varnostnega pasu, predstavili bi
policijsko uniformo. Dogovor poteka naprej med vrtcem in policijo. Lahko se v okviru SPVCP
naroči preventivni dogodek na AVP.
Šolski prevozi: so večinoma že urejeni, na posameznih progah potekajo še dogovori.
Vesna Keše je po mailu zastavila vprašanje glede stojišč na rednih avtobusnih linijah. Učenci
zaradi gneče ne morejo sedeti na poti iz šole domov.
Odgovor Arriva Aleptour: na rednih linijah so stojišča zakonsko določena. Na šolskih linijah vsi
učenci sedijo. Šola se lahko obrne direktno na prevoznika in bodo skušali pojasniti in rešiti
točno določeno problematiko. Če je določena linija namreč preveč obremenjena, uvedejo
dodatni avtobus.
Pešbus – gre za spremljano pot otrok v šolo po vnaprej dogovorjenih poteh ob določenih urah
odhodov, peš, ne glede na vremenske razmere. Projekt bo organizirano potekal od 3. do 21.
septembra 2018. Naša želja je, da otroci spoznajo predvidene šolske poti in jih začnejo tudi
sami uporabljati. Trenutno je prijavljenih preko 40 otrok, manjka pa precej spremljevalcev. Že
od junija se obračamo na Društvo upokojencev Škofja Loka, vendar se na vsaj tri pozive ni
odzval niti en prostovoljec. Pomoč je ponudilo Društvo ZŠAM, vendar šele tretji teden izvedbe.
Začrtane proge:
1.
a.

Tavčarjeva ul. – Kamnitnik – Partizanska cesta – OŠ – Novi Svet
Nad Plevno – Potočnikova – Partizanska cesta – OŠ – Novi Svet

2.

Pod Plevno – Stara cesta - Koširjeva c. – zdravstveni dom – Tehnik – OŠ – Novi Svet

3.

Puštal – Spodnji trg – Mestni trg – OŠ – Novi Svet

4.

Poljanska cesta – Kopališka ul – Mestni trg – OŠ – Novi Svet

Glede na interes staršev smo dodali še eno traso:
5.
Groharjevo naselje – Cesta talcev – Partizanska cesta – OŠ – Novi Svet

Proge bomo dali vrisati tudi v digitalno aplikacijo Lili in Val.
Projekt je sofinanciran s strani Min za okolje in prostor, sektor za podnebne spremembe, v
višini 4.500 €.Predvidena so tudi sredstva za promocijo in nagrade udeležencem.
Člani SPVCP so po predstavljenem projektu soglasno sprejeli:
SKLEP: Za namen izpeljave projekta Pešbus se na študentske servise naslovi ponudbo za delo
– jutranje spremljanje otrok v šolo.


ETM 2018 – dve večji prireditvi:
Geslo letošnjega tedna je Združuj in učinkovito potuj!
18. 9. 2018 – Veter v laseh (od 16h do 19h) in 22. 9. 2018 – Dan brez avtomobila (od 9h do
12h). Člani SPVCP vabljeni na oba dogodka.
V četrtek, 20. 9. bo v Zdravstvenem domu Škofja Loka prvi sestanek za izdelavo mobilnostnega
načrta (kako v službo prihajajo zaposleni, uporabniki, parkirišča, …)
V petek, 21. 9. 2018 – otvoritev prenovljene Ceste talcev v sodelovanju z OŠ Škofja Loka –
Mesto in CSSS.

AD 3.







Šolske poti:
v okviru objav posodobljenih načrtov varnih šolskih poti se upošteva sklep SPVCP (29.8.2017),
da se šolske poti ažurirajo vsako leto do konca meseca septembra, ko se uredijo vsi šolski
prevozi.
Povezave digitalnih šolskih poti uporabnika s spletne strani Občine preusmerijo na šolske
spletne strani, kjer se poti ažurirajo.
Na cesti Papirnica - Gorajte se ureja dodatnih 100 m površin za pešce kot del varnejše
povezave na šolski poti.
V Gostečah smo pridobili nov prikazovalnik hitrosti – rezultat razpisa Zavarovalnice Triglav.
Spodnja Luša – v sodelovanju s krajani, krajevno skupnostjo zaključen prometni elaborat za
večjo prometno varnost na območju Spodnje in Zgornje Luše. Elaborat izdelan s strani
licenciranega presojevalca varnosti cest.
Šolske poti pri Glasbeni šoli Škofja Loka – prišla je pobuda s strani vodstva glasbene šole in
staršev, da se sprejmejo novi ukrepi za varnost na območju cone 30, na območju glavnega
vhoda v Glasbeno šolo. Predsednik je poudaril, da je za to območje že bil izdelan prometni
elaborat in so se na podlagi slednjega izvedli učinkoviti prometno-varnostni ukrepi. Po
njegovem mnenju bi se lahko iskalo izboljšave zgolj v smislu opozarjanja voznikov na prisotnost
pešcev in izboljšanje osvetljenosti omenjenega območja. Slednje preveri Oddelek za
prometno infrastrukturo.

Člani SPVCP so soglasno sprejeli sklep:
SKLEP: Pred Glasbeno šolo Škofja Loka se namesti prikazovalnik hitrosti, s katerim se
spremljata hitrost in frekvenca prometa. Izboljša se osvetlitev tega področja.
AD 4.
 Predlog Policijskega sindikata – pobarvanka: člani SPVCP so se seznanili s ponudbo, vendar
se zanjo niso odločili.
 Pobuda: nepregleden izvoz na glavno cesto v Virmašah pri nekdanjem skladišču Loka. Tabla,
ki je pritrjena na žičnato ograjo, zakriva pogled. Obstaja nevarnost, da avto zbije kolesarja.
Preveri oddelek za prometno infrastrukturo.
 Pobuda: seja SPVCP naj se v prihodnje sklicuje vsaj v prvem delu zadnjega avgustovskega
tedna.
 Pobuda – po izvajanju kolesarskih izpitov bi bilo zaželena prisotnost policistov. Otrok nihče ne
vpraša, ali imajo kolesarski izpit, niti se ne izvaja nadzora nad nošenjem kolesarskih čelad.
Kršitelje se opozori ali celo pošlje obvestilo staršem. S tem bi zagotovili večjo disciplino med
otroki.
 Okrepili smo redarske vrste – nova zaposlena Nina Srečnik.
 Pobuda občinske redarske službe: opremljenost vrtčevskih skupin z odsevnimi jopiči.
Predstavnik vrtca bo vzgojiteljice opozoril na bolj dosledno uporabo, v primeru primanjkljaja
jopičev, pa se jih v okviru SPVCP naroči.
 Akciji JUMICAR se na njihovo željo pridruži Občinsko redarstvo. Datumi: 26., 27. in 28.
september.
Seja je bila zaključena ob 16.45 uri.

Zapisala: Sabina Gabrijel l.r.
Predsednik SPVCP:
mag. Robert STRAH l.r.

Poslati, vsem prisotnim z e-pošto, - z dodatnim obveščanjem: župana, predsednika Tehnične komisije,
vodje Oddelka za gospodarske, javne službe in prometno infrastrukturo in vodje Oddelka za okolje in
prostor ter občinsko redarstvo, člane Odbora za cestno infrastrukturo in prometno varnost, arhivirati v
spis, tu.

