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: 032-2/2017
Datum: 5. 4. 2017
ZAPISNIK
4. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP), ki je bila dne 3. 4. 2017
ob 15.00 uri v sejni sobi nad Sokolskim domom, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Prisotni člani: mag. Robert Strah, Gašper Krek, Alojz Križaj, Janez Beguš, Olga Miklavč, Vesna Keše,
Rudi Zadnik, Matjaž Hudobivnik, Saša Čadež, Andrej Sušnik.
Opravičeno odsoten: Franci Pirc; ostali odsotni: Miha Peternel, Janez Demšar.
Ostali prisotni: Mihael Končan, 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. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje SPVCP Občine Škofja Loka;
2. Program dela SPVCP Občine Škofja Loka za leto 2017;
3. Predlog prednostnih lokacij, kjer se izvajajo meritve hitrosti in seznanitev Sveta z aktivnostmi
nameščanja preventivnih tabel – prikazovalnikov hitrosti v občini Škofja Loka;
4. Poročilo o delu SPVCP Občine Škofja loka za leto 2016 in pregled realizacije sklepov Tehnične
komisije SPVCP Občine Škofja Loka;
5. Digitalizacija šolskih poti v občini Škofja Loka;
6. Razno (priznanja, pobude).
AD 1.
Predsednik je ugotovil, da je Svet sklepčen. Vse prisotne je lepo pozdravil in dal na glasovanje predlog
dnevnega reda, ki je bil soglasno sprejet.
Nadaljeval je s pregledom zapisnika in morebitnimi pripombami.
SKLEP 1: Potrdita se predlagani dnevni red in zapisnik 3. redne seje v predloženem besedilu.
AD 2.
Predsednik je predstavil predlog programa dela SPVCP za leto 2017 in področja, ki jim bo posvečena
večja pozornost:
- varnost na šolskih poteh (celostni pristop, digitalizacija);
- Pasavček – nacionalni projekt, katerega pomen je prepoznan tudi na evropski ravni. Analize so
pokazale številne pozitivne učinke. Želeli bi si večje vključenosti Vrtca Škofja Loka in osnovnih
šol na lokalnem nivoju in/ali ponovnega razmisleka o prednostih sodelovanja;
- kolesarski izpit za osnovnošolce.
Člani Sveta so soglasno potrdili naslednja dva sklepa:
SKLEP 2: Sprejme se priloženi letni program dela SPVCP Občine Škofja Loka za leto 2017, z
vključenimi naslednjimi projekti s finančnimi posledicami na postavki SPVCP:
1. Zavod Varna pot: Jutri na cesti – april 2017 na OŠ Jela Janežiča.
2. Prometni dan: stroški prevoza dveh avtobusov za ogled avtobusne in železniške postaje
ter letališča – april 2017 – OŠ ŠKL – Mesto.
3. Zavod Vozim: Še vedno vozim, vendar ne hodim – 8. maj 2017 na OŠ ŠKL – Mesto.
4. Program KOLESARČKI – 10., 11. in 12. maj 2017 – Vrtec Škofja Loka; podpiše se
pogodba.
5. Kolesarski izpiti za osnovne šole – maj in junij 2017.
6. Kolesarski dnevi v Vrtcu Škofja Loka – maj, junij 2017
7. Program JUMICAR – jesen 2017 za vse štiri osnovne šole; podpiše se pogodba.

SKLEP 3: Za potrebe izvedbe kolesarskih izpitov se izvede nakup kolesarskega poligona, ki bo
shranjen na OŠ Škofja Loka - Mesto.
AD 3.
Člani so se seznanili s prednostnimi lokacijami za meritve hitrosti. V konstruktivni razpravi so izluščili
še dve pereči mesti in soglasno sprejeli sklep:
SKLEP 4: Sprejeme se priložen seznam prednostnih lokacij za izvajanje meritev hitrosti, ki se
mu doda še dve lokaciji:
- zahodni del Groharjevega naselja;
- Bodovlje (predlog je podala Tehnična komisija).
Nadaljnja razprava je potekala na temo merilnikov hitrosti. Predsednik je predstavil nedavno
predstavitev izvajalca Sipronika na Občini Škofja Loka, ki poleg meritev hitrosti izvaja tudi štetje
prometa, merjenje hitrosti v obe smeri vožnje, povprečne realne hitrosti ter možnosti spremljanja
prometa tudi pri ugasnjenem oz. pokritem prikazovalniku. Obenem se podatki shranjujejo za statistično
obdelavo. Ker so učinki prikazovalnikov na vedenje voznikov pozitivni, bi želeli o tem obveščati širšo
javnost in sicer preko aplikacije na občinski spletni strani. Možnost prikazovanja podatkov je tudi za
javne zavode, policijo, …
Predsednik ugotavlja, da imajo prikazovalniki učinek na zmanjšanje hitrosti in povečano pozornost na
udeležence v prometu, zato se bo Občina tudi v prihodnje prijavljala na razpise AVP in apelirala na
donatorje. Predstavil je možnost, da se že obstoječe prikazovalnike prav tako vključi v on-line sistem,
kar bo zanimivo tako za občane kot tudi za policijo. Postavili bomo nov prikazovalnik Na Logu, ki bo že
avtomatično vključen v on-line omrežje.
Člani so soglasno sprejeli:
SKLEP 5: V sistem digitalnih prikazovalnikov se poleg Bukovice (OŠ) in Zminca vključi še
naslednje prikazovalnike hitrosti:
- Vešter (Modri val)
- Podlubnik 1 (vrtec in OŠ)
- Podlubnik 1 (bazen)
- Poljanska cesta (Zabrajda)
- Kamnitnik (50 talcev)
- Sv. Duh (Profil)
- Sv. Duh (nasproti Kulturnega doma)
- Kidričeva cesta (Peks)
- Reteče (vzhod)
- Na Logu (nova lokacija)
AD 4.
Predsednik je predstavil letno poročilo o delu SPVCP za leto 2016. V debati so člani izpostavili perečo
problematiko uporabe mobilnih telefonov med vožnjo, vključno s poklicnimi šoferji. Problematiko
zaznavata tudi Policija in Alpetour.
Predsednik je opozoril tudi na zaznano problematiko, ko v krožno križišče na Godešiču iz industrijske
cone na Trati pripeljejo zasneženi tovornjaki in se s ponjav na zavojih usipajo zaledeneli kosi ledu, kar
je lahko smrtno nevarno npr. za pešca. V prihodnje bomo opozarjali prevoznike o tej problematiki.
Delo Tehnične komisije je predstavil njen predsednik Mihael Končan. Povedal je, da je komisija
naredila veliko ogledov na terenu, da so sprejeli 36 sklepov, od katerih jih je 19 že realiziranih. Pri
iskanju rešitev imajo v mislih predvsem realnost izvedbe, ker nerealistični sklepi nikomur ne pomagajo.
Mag. Miloš Bajt je dodal, da je na terenu veliko narejenega in da Tehnična komisija odlično dela. Gre
za telo, ki z drugim mnenjem in ogledi na terenu išče rešitve in marsikdaj pomiri razdražene občane, ki
svoj srd usmerjajo na občinsko upravo.
Člani so soglasno sprejeli sklep:
SKLEP 6: Potrdi se poročilo o delu SPVCP Občine Škofja loka za leto 2016 in poročilo Tehnične
komisije SPVCP Občine Škofja Loka.

AD 5.
Predsednik je predstavil dosedanje delo na tem področju. Bistveno delo, ki je bilo opravljeno, je, da so
šole ponovno pregledale vse šolske poti v okolici, da je izvajalec zelo natančno posnel realno stanje in
ponekod predlagal ustreznejše poti od obstoječih. Aplikacije, ki bodo zdaj na voljo, so namenjene
predvsem staršem in otrokom, da se doma preko tablic ali telefonov seznanijo s priporočljivimi potmi
do šole. Ob tem ves čas poudarjamo, da aplikacija NI namenjena uporabi v prometu. V projekt je na
nacionalni ravni vključenih 70 osnovnih šol, sicer pa se na podlagi smernic izboljšuje stanje na
področju izdelanih načrtov ter terenskih pregledov izpostavljenih točk. V Škofji Loki smo bili uspešni s
kandidiranjem ene šole pri AVP, druge bomo financirali preko SPVCP.
Zdaj se je delo ustavilo na točki, ko morajo vse šole ponovno pregledajo digitalne verzije in podati
pripombe. Na ravni občine bi nato sklicali novinarko konferenco s slovesno predajo aplikacije staršem
in učencem.
Člani so soglasno sprejeli dva sklepa:
SKLEP 7: Na občini Škofja Loka se izvede pregled digitalnih verzij šolskih poti vseh osnovnih
šol z izvajalcem, v četrtek, 20. aprila 2017 ob 9. ali 10. uri.
SKLEP 8: Predvidoma pred prvomajskimi šolskimi počitnicami se izvede novinarska
konferenca - slovesna predaja aplikacije staršem in učencem ob sodelovanju vseh ravnateljev
in župana.
AD 6: Razno
1. POBUDA Franc Jurčič – seznanitev članov z izpostavljeno problematiko na lokalni cesti
»Zminec – Sopotnica – Bl. Cesta« (LC 401111), na področju skladišča lesa in parkirišča ob
vstopu s sopotniško dolino v Zmincu – širitev ceste.
SKLEP 9: Člani SPVCP so seznanjeni s problematiko lokalne ceste od Zminca do Sopotnice.
2. Priznanja AVP – SPVCP Škofja Loka je predlagal dva kandidata: Sašo Čadež za zlati znak in
Rudolfa Franca Zadnika za bronasti znak.
3. Zminec – poplavno območje: Saša Čadež je izpostavila umanjkanje pešpoti v Zmincu od
avtobusnega postajališča proti Bodovljam.
4. Publikacije za mentorje in člane SPVCP – predsednik pripravi predlog.
5. Delovni zvezki za kolesarski izpit za učence OŠ Jela Janežiča.
6. Ponudba AVP za zapisnike, nalepke, plakat in medalje za »kaj veš o prometu?« Predloge zbira
Sabina Gabrijel.
7. Ponudba Policijskega sindikata za koledarje z logotipom Občine Škofja Loka.
Člani so soglasno sprejeli sklep:
SKLEP 10: Člani ne podpirajo nakupa promocijskih koledarjev Policijskega sindikata.
8. Problematika parkiranja pred Vrtcem Škofja Loka – predlagano, da zaposleni beležijo
avtomobile, ki tam stalno parkirajo. Poročanje na naslednji seji.
9. Odsevniki – posreduje se jih Policijski postaji ŠKL.
Seja je bila zaključena ob 17.15 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
arhivirati v spis, tu

