SVET ZA PREVENTIVO
IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

OBČINA VRHNIKA
ŽUPAN

ZAPISNIK
1. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vrhnika, ki je bila dne 12. 3.
2019 ob 9.00 v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika.
Prisotni:
- Karol Jurjevčič, predstavnik ZŠAM Vrhnika
- Jože Turk, predstavnik JP KPV, d.o.o.
- Špela Blažič, predstavnica Občinske uprave
- Maja Zobec, pomočnica ravnatelja OŠ AMS Vrhnika
- Daniel Cukjati, župan
- Mirko Turk, predstavnik Občinskega sveta Občine Vrhnika
- Andreja Bobnar, predstavnica OŠ Ivana Cankarja
- Domen Rozman, predstavnik Upravne enote Vrhnika
- Janez Vtič - predstavnik PP
- Dean Stepančič, medobčinsko redarstvo,
- predstavnica VIZ Antonije Kucler Vrhnika
Prvo in drugo točko je vodil Župan Daniel Cukjati, potem je predal vodenje novo
izvoljenemu predsedniku g. Karolu Jurjevčiču.
Po uvodnem pozdravu je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Imenovanje predsednika in tajnika sveta
2. Imenovanje komisije za delo in oglede na terenu
3. Pregled tekočih zadev, ki se jih na seji obravnava brez predhodnega
ogleda komisije za delo in oglede (PRILOGA – točka 3):
- Vloga 371-2/2019-1 cona 30 Mala Ligojna
- Vloga 371-2/2019-4 Prepovedano parkiranje na celotni javni površini
pri kapelici v Blatni Brezovici
- Vloga 371-2/2019-9 Označitev javnih prometnih površin
- Vloga 371-2/2019-10 Manjkajoča prometna signalizacija
- Vloga 371-2/2019-13 Pobude za ureditev cest na področju KS Zaplana
– problem šolskih prevozov (ostalo bo predhodno obravnavala
komisija)
- Vloga 371-2/2019-14 Prometna ureditev na Betajnovi (tudi vprašanje
OS)
- Vloga 371-2/2019-15 Polna črta na državni cesti Vrhnika – Horjul
(vprašanje OS)
- Ureditev Sodnijski trg, prepoved vožnje(vprašanje OS)
- Dodatni levi zavijalni pas za odcep Polipa na državni cesti Vrhnika Horjul (vprašanje OS)
- Nevaren odsek na mostu v Podlipski dolini (vprašanje OS)
- Projekti za prehoda na državni cesti na Robovi cesti in v Verdu
- Omejitev hitrosti na Tankovski na 50 km/h
- Sprememba hitrosti v območju križišča Polž - omejitev 50 km /h
4. Koledar nacionalnih preventivnih akcij 2019 (PRILOGA – točka 4)
5. Plan dela 2019 (PRILOGA – točka 5)
6. Vloga za donacijo (PRILOGA – točka 6)
7. Nevaren prehod na Tržaški cesti 4 – poročilo o prometnih nesrečah
(PRILOGA – točka 7)
8. Odgovor DRSI glede pobude za podaljšanje pasu za desno zavijanje
pri Petrolu (PRILOGA – točka 8)
Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

9. Razno ( priznanje ZŠAM –u ob 60 letnici)

Razprave ni bilo.
SKLEP: Potrdi se dnevni red.
Glasovanje: soglasno sprejeto.
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1.TOČKA DNEVNEGA REDA: Imenovanje predsednika in tajnika sveta

Za predsednika je bil predlagan Karol Jurjevčič, predstavnik ZŠAM.
predlagana članica občinske uprave Špela Blažič
Glasovanje: soglasno sprejeto

Za tajnika

je bila

2. TOČKA DNEVNEGA REDA: Imenovanje komisije za delo in oglede na terenu
V komisijo za delo in oglede na terenu so predlagani predsednik Karol Jurjevčič, predsednik,
Jože Turk – predstavnik JPKPV d.o.o., Janez Vtič – policist, Dean Stepančič – inšpektor,
Špela Blažič – Tajnik.
Glasovanje: soglasno sprejeto
3. TOČKA DNEVNEGA REDA: Pregled tekočih zadev, ki se jih na seji obravnava brez
predhodnega ogleda komisije za delo in oglede (PRILOGA – točka 3):
- Vloga 371-2/2019-1 cona 30 Mala Ligojna
Glede cone 30 naj se opredeli KS Ligojna.
- Vloga 371-2/2019-4 Prepovedano parkiranje na celotni javni površini
pri kapelici v Blatni Brezovici
Oddelek za okolje in komunalo naj se opredeli glede prestavitve hidranta in znaka.
- Vloga 371-2/2019-9 Označitev javnih prometnih površin
Bo preverila komisija na terenu.
- Vloga 371-2/2019-10 Manjkajoča prometna signalizacija
Bo preverila komisija na terenu.
- Vloga 371-2/2019-13 Pobude za ureditev cest na področju KS Zaplana
– problem šolskih prevozov (ostalo bo predhodno obravnavala
komisija)
Splošno mnenje je, da je šolski prevoz dobro organiziran, ta smer šolskega prevoza je tudi
bolj varna, saj bi se v obratnem primeru poln avtobus vračal iz Ulovke navzdol, kar pa je
problem v zimskih razmerah.
- Vloga 371-2/2019-14 Prometna ureditev na Betajnovi (tudi vprašanje
OS)
KS Vas Vrhnika naj poda pisno mnenje glede cone 30.
- Vloga 371-2/2019-15 Polna črta na državni cesti Vrhnika – Horjul
(vprašanje OS)
Bo preverila komisija na terenu, če je vključevanje in izključevanje na državno cesto varno,
se poda dopis za črtkano črto na DRSI.
- Ureditev Sodnijski trg, prepoved vožnje(vprašanje OS)
Trenutna ureditev je prepovedano za motorni promet in dovoljeno za dostavo 10 min iz smeri
Cankarjev trg. Predlaga se potopne stebričke s tipkovnico, ki se odpirajo na šifro
- Dodatni levi zavijalni pas za odcep Polipa na državni cesti Vrhnika Horjul (vprašanje OS)
Predmetni priključek je bil rekonstruiran pred kratkim, mnenje poda Oddelek za okolje in
komunalo oziroma, če se na tem odseku planirajo nove prometne ureditve se hkrati preveri
možnosti rekonstrukcije tega križišča.
- Nevaren odsek na mostu v Podlipski dolini (vprašanje OS)
Bo preverila komisija na terenu.
- Projekti za prehoda na državni cesti na Robovi cesti in v Verdu
V letu 2019 se pripravi projektno dokumentacijo, v 2020 planira za izvedbo.
- Omejitev hitrosti na Tankovski na 50 km/h
Prestavijo se table za naselje Stara Vrhnika na odcep za Hamex in naselje Vrhnika pri štirni
- Sprememba hitrosti v območju križišča Polž - omejitev 50 km /h
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Predlaga se omejitev 50 od križišča Polž do Stara Vrhnika 3. Pobuda se posreduje na DRSI.
4. TOČKA DNEVNEGA REDA: Koledar nacionalnih preventivnih akcij 2019 (PRILOGA
– točka 4)
Občinski SPV sledi koledarju nacionalnih preventivnih akcij, ki so objavljene na www.avprs.si.
Preko portala občinski SPV redno naroča in objavlja aktualne letake in plakate za
ozaveščanje občanov.
V 2019 so planirane naslednje akcije :
AKCIJE
Pasavček

obdobje
januar - april

Kaj veš o prometu
Dan varne vožnje na
Vrhniki
Bodi previden
Varovanje v prvih
šolskih dnevih
Jumicar, Kolesarčki

april ali maj

NAČIN
sodelujejo prijavljene skupine v vrtcih
medobčinsko tekmovanje osnovnošolskih učencev,
ki so dopolnili 11 let

25.5.2019
oktober

Izvedba prireditve Moto klub Nauportus
v šolah

marec, september
?

ZŠAM varuje učence na prehodih
akcija se izvaja v šolah

Za jumicar in kolesarčki je izvajalec že dogovorjen z OŠ in bodo potekali programi, Občina
bo posredovala naročilnico na podlagi prejete ponudbe.
5. TOČKA DNEVNEGA REDA: Plan dela 2019 (PRILOGA – točka 5)
Sredstva v
proračunu 2019
Na postavki Prometna varnost
Na postavki Preventiva in vzgoja
v cestnem prometu

Namen
Za postavitev prometne signalizacije, delovanje SPVCP in
30.000 € radarske naprave

10.000 € Za izvedbo akcij, donatorska sredstva

Plan dela SPVCP
2019:
1.seja

2.seja

3.seja

4.seja

časovnica
12.3.2018
drugi
kvartal
2019
tretji
kvartal
2019
četri
kvartal
2019
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V letu 2019 se planira nabava 10 triopanov za šolske poti in 5 triopanov za kolesarske izpite,
ki bi se jih OŠ izmenjevale.
6. TOČKA DNEVNEGA REDA Vloga za donacijo (PRILOGA – točka 6)
Donira se 500 €, ker bodo izvedli preventivno akcijo »Dan varne vožnje«.
7. TOČKA DNEVNEGA REDA Nevaren prehod na Tržaški cesti 4 – poročilo o
prometnih nesrečah (PRILOGA – točka 7)
Sklep: Prehoda sta neosvetljena, zgodile so se že prometne nesreče.
Posreduje se pobudo na DRSI za oba prehoda na Tržaški cesti pri trafiki in pri ZIC – u, za
talno osvetlitev, ki sta prioritetna. Na prioritetni seznam osvetlitve prehodov na enak način se
uvrsti tudi prehod pri Mercatorju na Cesti 6.maja.
8. TOČKA DNEVNEGA REDA Odgovor DRSI glede pobude za podaljšanje pasu za
desno zavijanje pri Petrolu (PRILOGA – točka 8)
Pri pobudi se vztraja kljub odgovoru DRSI, predvideva se tudi sestanek Župana s
pristojnimi na DRSI, kjer bo med drugim izpostavljena tudi ta problematika
9. TOČKA DNEVNEGA REDA Razno ( priznanje ZŠAM –u ob 60 letnici)
-

Občinski SPV predlaga ZŠAM za srebrno plaketo Občine Vrhnika. Ob
60 letnici se donira tudi izdelavo traku za prapor

-

Predlagani so 3 nove lokacije za namen električnih polnilnic na javnih
parkiriščih pri Cankarjevem hramu in na Vrtnariji v skladu z skicami.

Člani SPV potrjujejo 1. predlog pri Cankarjevem hramu, kjer se poleg mesta za električno
polnilnico zarišeta 2 parkirna mesta za invalide
Člani SPV potrjujejo tudi oba predloga ( izvede se 1 ali druga varianta) za električno
polnilnico na Vrtnariji. Predlaga se sprememba Uredbe o prometni ureditvi.
-Vzdrževalec cest Jože Turk je povedal , da bodo spomladi obnovljene talne označbe.
-Komisija bo oglede izvedla v roku 14 dni po 1. seji. Zapisnik komisije se bo potrjeval po
dopisni seji.

Seja je bila zaključena ob 12.00 uri.
Zapisala:
Špela Blažič

Predsednik sveta
Karol Jurjevčič l.r.
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