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OBČINA KOBARID
Občinski svet
Svet za preventivo in vzgojo
V cestnem prometu
Številka: 011-07/2018
Datum:
27.04.2018
ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bila v sredo 07.03.2017
ob 17.00 uri v prostorih Medobčinske uprave Kobarid, Gregorčičeva ulica 20.
Prisotni člani SPVC: Pavlin Gabrijela, Kurinčič Marko, Volarič Janko, Žagar Damijan, Melinc Beti,
Nevenka Baskar
Odsotni člani SPVC: Sovdat Ciril, Tonkli Pavel
Ostali prisotni : Suzana Konec- vodja medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal
Sejo je v odsotnosti predsednika vodil tajnik SPV CP Volarič Janko.
D n e v n i r e d:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda seje
Program dela za leto 2018
Sodelovanje z Pgd Kobarid na Kobariškem sejmu 2018
Dokončanje in digitalizacija šolske poti
Pobuda občana za ureditev prometnega režima v naselju Drežnica
Razno
Ad točka 1

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad točka 2
Program dela za 2018, kateri je priloga temu zapisniku je bil soglasno sprejet.
Ad točka 3
Glede sodelovanja z Pgd Kobarid na Kobariškem sejmu 2018 je bil sprejet sklep, da je ponudba AMZSDružinska urica predraga, preuči se možnost najema naprav preko Javne agencije za varnost prometa.
Do konca šolskega leta se glede na ponudbo AMZS organizira otroško prometno ustvarjalnico na katero
se povabi tudi otroke iz podružnic Smast, Drežnica in Breginj.
Ad točka 4
Člani Sveta so sprejeli sklep, da zahtevajo od Občine Kobarid pismeni odgovor kako je z nadaljnjimi
aktivnostmi glede ureditve kritičnega in nevarnega prehoda za pešce na Volaričevi ulici, kateri poteka
v sklopu šolske poti. V smernicah za šolske poti je potrebno nesemaforizirane prehode na šolskih poteh
dodatno zavarovati in zagotoviti :
 ustrezno preglednost, tako za pešce kot za voznike
 obvezno osvetlitev prehoda za pešce (priporočljiva dodatna svetlobna signalizacija in
razsvetljava)
 ustrezno (standardno) označitev prehoda za pešce z vertikalno in horizontalno prometno
signalizacijo

2
 na podlagi meritev izračunana hitrost motornih vozil ne presega 50km/h (v povezavi s tem
izvedba ukrepov za umiritev hitrosti)
 pred začetkom prehoda za pešce je potrebno na obeh straneh v širini prehoda oz. najmanj v širini
2 metrov zagotoviti čakalne površine za pešce (šolarje)
 na prehodih za pešce, ki jih uporabljajo otroci in šolarji je priporočljivo izvesti dodatno
osvetlitev z LED talno osvetlitvijo s prižigom na detektor. Ta ukrep pripomore k večji
zaznavnosti in dodatno opozarja voznike motornih vozil na prisotnost pešca na prehodu.
Člani Sveta glede na nevarno in perečo situacijo pričakujejo od Občine Kobarid pismeni odgovor v čim
krajšem času, da se lahko pristopi k ureditvi stanja. Javna agencija za varnost prometa bo v kratkem
objavila javni poziv za oceno ogroženosti šolskih poti na katerega se bo Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu prijavil. Naslednji sestanek Sveta na katerem bi obravnavali ukrepe na prehodu za
pešce na Volaričevi ulici je predviden v prvi polovici meseca aprila.
Ad točka 5
Glede na pobudo občana za ureditev prometnega režima v naselju Drežnica je bil s strani Medobčinske
redarske službe opravljen terenski ogled, kateri je priloga temu zapisniku. Glede ureditve prometa na
javni poti številka 667 871 Svet predlaga in daje pozitivno mnenje za postavitev prometnega znaka
številka 2215 »prepovedan promet za vsa motorna vozila« z dopolnilno tablo številka 4602 » razen za
lokalni promet«. Svet tudi predlaga, da se s talnimi označbami in dopolnilno tablo številka 4221-2 označi
potek prednostne ceste v križišču LC 168 041 in JP 667 861 in JP 667 871.
Ad točka 6
Pod točko razno je bilo izpostavljeno :
 zaradi slabega stanja asfalta na Stresovi ulici in posledično slabe vidljivosti steze za pešce se
Občini Kobarid predlaga, da se na novo preplasti del Stresove ulice in sicer od križišča z
Markovo ulico do odcepa za parkirišča za kinodvorano. Glede na to, da se namerava na novo
preplastiti odcep do pokopališča kjer je promet z prometnim znakom št. 2202 prepovedan je
Svet mnenja, da se ta sredstva raje namenijo za preplastitev Stresove ulice.
 ob menjavi žarnic javne razsvetljave je bilo opaženo, da je sedaj slabša vidljivost oz. slabša
usmerjenost razsvetljave.
 Svet predlaga dopolnitev Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Kobarid v 2. točki 3. člena in sicer z predstavnikom občinske uprave
Občine Kobarid.

Zapisal:
Volarič Janko l.r.

Predsedujoči:
Tonkli Pavel l.r.

Priloge:
 program dela 2018
 zapisnik ogleda Medobčinske redarske službe v Drežnici

