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

Številka: 032-2/2019
Datum: 11. 3. 2019
ZAPISNIK
8. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP), ki je bila dne 7. 3. 2019 ob 15.00 uri v
sejni sobi nad Sokolskim domom, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Prisotni člani: mag. Robert Strah, Olga Miklavč, Vesna Keše, Alojz Križaj, Janez Beguš, Rudi Zadnik, Andrej Sušnik,
Franci Pirc, Miha Peternel in Aleš Demšar.
Opravičeno odsoten: Saša Čadež, Janez Demšar, Mihael Končan.
Neopravičeno odsoten: Gašper Krek.
Ostali prisotni: 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
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje SPVCP Občine Škofja Loka;
3. Obravnava poročila SPVCP Občine Škofja Loka za leto 2018.
4. Potrditev plana dela SPVCP Občine Škofja Loka za leto 2019.
5. Pobude s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu ter prometne varnosti.
AD 1. in AD 2.
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 7. redne seje v predloženem besedilu.
AD 3.
Predsednik je povedal, da je pozna obravnava poročila za leto 2018 posledica kasnejših lokalnih volitev in
oblikovanja vseh pristojnih delovnih teles ter nedavne odločitve za obravnavo gradiv s področja varnosti v občini
na marčevski seji Občinskega sveta. Predsedujoči poudari proračunsko postavko SPVCP, in sicer se ohranja
ustrezen nivo sofinanciranja preventive in vzgoje v cestnem prometu, to je 1 € na prebivalca občine, kar pomeni
23.000 €. Še naprej se bomo osredotočali na ranljivejše skupine, širili in obnavljali mrežo prikazovalnikov hitrosti
ter nudili podporo programom, ki jih bomo uvrstili v plan dela za leto 2019.
Mandat ima komisija še v letu 2019.
Pregled nekaterih projektov in pobud
•

•

PEŠBUS na dveh relacijah pešbus še vedno vozi. To sta relaciji »Nad Plevno in Potočnikova ulica« ter
»Puštal«. Pešbusa se dnevno udeležuje do 15 učencev. Na relaciji Tavčarjeva ulica in Pod Plevno so se
mlajši učenci pridružili starejšim učencem in hodijo peš brez spremstva odraslih. Relacija Poljanska cesta
je ugasnila.
Glede na interes prisotnih oblikujemo dogovor, da se organizira neformalni posvet za člane AMD in
Društva upokojencev, kjer bi predstavili projekt in člane pozvali k udeležbi. Predsednik bo zagotovil
udeležbo na občnem zboru DU v petek, 22. 3. 2019 ob 16. uri v OŠ Škofja Loka – Mesto.
Problematika prenatrpanosti avtobusov – iz smeri Kranja proti Škofji Loki se zjutraj dogaja, da so avtobusi
čisto polni in ne ustavljajo na avtobusnih postajah. Andrej Sušnik je pojasnil, da so zaznali omenjeno

problematiko in v konicah dodali dodatne avtobuse. Do tovrstnih situacij naj nebi več prihajalo. Na tej
relaciji v jutranji konici pripelje v razmaku 10 – 15 min kar 5 avtobusov. Morda prvi zaradi natrpanosti ne
ustavijo, zagotovo pa dijak lahko vstopi na četrtega ali petega. Problematika se spremlja.
Predsednik je predlagal, da se točki 3 in 4 združita.
SKLEP 2: Točka 3 Obravnava poročila SPVCP Občine Škofja Loka za leto 2018 in točka 4 Potrditev plana dela
SPVCP Občine Škofja Loka za leto 2019 se združita.
Predlog je bil soglasno sprejet.
Robert Strah je povzel preteklo delo SPVCP Škofja Loka.
Delo SPVCP Škofja Loka sovpada z nacionalnimi akcijami AVP, kot so hitrost, alkohol, pešec, … Akcije so zelo
uspešne, pri tem koristimo tudi razpoložljive občinske oglaševalne površine, vendar te ne dosežejo voznikov (npr.
problematika hitrosti, uporabe varnostnega pasu, prisotnost pešcev, šolarjev, kolesarjev,..). Za oglaševanje
ključnih nacionalnih akcij je že izdelana celostna grafična podoba, na razpolago za sofinanciranje oglaševanja so
tudi sredstva AVP.
SKLEP 3: Za namen aktivnejšega oglaševanja preventivnih vsebin se pridobi ponudbe na trgu in prijavi na razpis
AVP. Preveri se razpoložljiva, brezplačna giga plakatna mesta s katerimi razpolaga občina.
Predlogi za delo v letu 2019
Miha Peternel: v preteklem letu so z Zavodom VOZIM organizirali akcijo za osveščanje škodljive rabe alkohola na
javnih prireditvah. Najtežje je bilo dobiti ciljno populacijo srednjih šol. Predlog, da se prek SPVCP obvesti
ravnatelje o namerah nevladnih organizacij in projektih, ki jih izvajajo.
Robert Strah: hkrati bo potrebno pristopiti tudi k osveščanju neustreznega prehajanja tako na prehodih za pešce
pri Nami (dolge kolone zaradi ustavljanja vsakemu dijaku) ter ceste na Podnu.
SKLEP 4: V mesecu aprilu ali maju SPVCP organizira sestanek z vodstvi srednjih šol - sodelovanje v projektih
nevladnih organizacij (zdrava zabava, alkohol na javnih prireditvah) ter problematika prehajanja državne ceste
pri Nami in na Podnu.
Vesna Keše: projekt organizacije Varna pot – 4x deteljica v mesecu aprilu.
Sabina Gabrijel: projekti organizacije Jumicar – Kolesarčki za vrtčevske otroke (17. – 19. 4. 2019) in Jumicar za vse
štiri OŠ (26. – 28. 9. 2019). Programi so vsako leto dražji.
SKLEP 5: Na AVP potrebno preveriti sofinanciranje projekta Jumicar – Kolesarčki.
Rudi Zadnik: članek o uspešnosti projekta Pešbusa se lahko objavi v glasilu Društva upokojencev.
SKLEP 6: Članek o promociji projekta Pešbus pripravi občinska uprava in ga posreduje DU.
Miloš Bajt: ETM 2019 – letošnje geslo je Gremo Peš! Prisotni bomo na Vetru v laseh. V program se uvrsti tudi
kampanjo za osveščanje dijakov glede šolskih poti na relaciji glavna AP in srednješolski center (dogovori z vodstvi
šol ter delavnice pred SŠ).
Rudi Zadnik: problematika Dolenčevega vrta – zaščitna ograja je raztrgana, na nekaterih mestih spuščena.
SKLEP 7: Občinska uprava opozori lastnika, da uredi ograjo.
V nadaljevanju je predsednik povzel statistiko prometnih nesreč in njihovih posledic ter vzrokov zanje,
predstavljena je bil uspešen sistem upravljanja s hitrostjo s pomočjo prikazovalnikov hitrosti, katerih meritve so
dosegljive na občinski spletni strani. Predstavljene so bile vse sedanje in pretekle aktivnosti lokalnega SPVCP.
Miloš Bajt: pregled ukrepov Tehnične komisije. Med 220-imi sklepi in terenskimi ogledi SPVCP je velika večina
realiziranih, ostaja še 38 nerealiziranih. Prejemamo nove pobude javnosti.
Predsednik je dal na glasovanje sprejetje letnega poročila dela za leto 2018 in plan dela za leto 2019. Člani komisije
so soglasno sprejeli:

SKLEP 8: SPVCP Občine Škofja Loka potrjuje Poročilo SPVCP Občine Škofja Loka za leto 2018 in Plan dela SPVCP
Občine Škofja Loka za leto 2019.
Razno:
1. Miha Peternel: parkiranje avtomobilov in kombijev na območju priključka iz območja Vojašnice na
Partizansko cesto. Onemogočeno je varno vključevanje na cesto.
SKLEP 9: Pozove se občinsko redarstvo, da ukrepa skladno s svojimi pristojnostmi v konkretnem primeru.
2. Franci Pirc: poškodovana ograja pri OŠ Ivana Groharja – podhod. Predsedujoči: problematika je bila
zaznana in o tem je bil obveščena DRSI, ki zadevo že rešuje: postavitev nove ograje z dodatnim
varovanjem pešcev na območju podhoda, sanacija vencev mostu.
3. Olga Miklavč – OŠ Cvetka Golarja nima triopanov »Kolesar na cesti«.
SKLEP 10: Naroči se toliko triopanov kolikor jih je predvidenih po elaboratu za nemoteno opravljanje
kolesarskega izpita za OŠ Cvetka Golarja.

Seja je bila zaključena ob 16.40 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.
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