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OBČINA KOBARID
Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
Datum: 10.11.2015
Številka: 011-08/2015
ZAPISNIK
2. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid, ki je
bila dne 10. 11. 2015 ob 17.00 uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2,
Kobarid.
Prisotni : Damijan Žagar - PP Bovec, Gabrijela Pavlin - ZD Tolmin, Beti Melinc - CPG
d.d., Janko Volarič - medobčinska uprava, Marko Kurinčič - Komunala Tolmin, Olga
Drole - OŠ Kobarid
Odsotni : Pavel Tonkli - občinski svet, Ciril Sovdat – AMD Tolmin
Sejo je zaradi odsotnosti predsednika Sveta vodil tajnik Janko Volarič.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda.
2. Idejni projekt ureditve kobariškega trga-mnenje Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
3. Mnenje o predlogu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica za
odpravo komunikacijskih ovir v Kobaridu.
4. Pobuda Policijske postaje Bovec za ureditev nevarnega križišča v naselju Trnovo
ob Soči.
5. Pobuda policijske postaje Bovec za ureditev neustreznih parkirnih mest v
Kobaridu Markova ulica.
6. Vloga občana Karla Perinčiča za dodelitev parkirnega mesta
7. Razno
Ad točka 1
Po ugotovitvi prisotnosti, je bil Svet seznanjen, da je občan Karl Perinčič umaknil vlogo
za dodelitev parkirnega mesta, zato se točke št.6 ne obravnava. Spremenjeni dnevni red je
bil soglasno sprejet.
Ad točka 2
Svet je obravnaval projektno nalogo ureditve Kobarida, katera je v javni razgrnitvi do 20.
novembra 2015 in soglasno sprejel naslednje mnenje oziroma pobude:
 glede ureditve prometa v strogem šolskem okolišu pri osnovni šoli »Simona
Gregorčiča« Kobarid, Svet nasprotuje predlagani ureditvi, saj iz nje ni razvidna
prometno varna ureditev šolskega okoliša. To je najbolj obremenjeno šolsko
območje, ob glavnem vhodu v šolo, kjer dnevno vstopajo in izstopajo vsi učenci
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šole (pešci in vozači), zaposleni in tudi starši in kjer se zaradi šolskih prevozov
zadržuje zelo veliko otrok. Svet nasprotuje predlagani ureditvi parkirnega prostora
za turistične avtobuse pri šoli in knjižnici. Javna pot številka 668 461 mora biti
prilagojena tako, da zagotavlja varnost šolskih prevozov: varen vstop, izstop,
čakanje otrok in tudi prostor za čakajoča šolska vozila. Prevozi so trikrat dnevno
za več kot 50% vseh učencev na šoli. Iz tega vzroka, bi morala projektna ureditev
strmeti k cilju zmanjšanja vpliva drugega prometa na tem območju.
 Svet nasprotuje dodatnemu povečanje števila parkirnih mest za avtobuse na
Stresovi ulici na javni poti 668 411 in podpira sedanjo prometno ureditev vodenja
parkiranja turističnih avtobusov v industrijsko cono k pokopališču.
 Glede ureditve prometa na Manfredovi in Šarfovi ulici, se Svet ne strinja s
predlagano ureditvijo parkirnih mest in predlaga, da se promet uredi v skladu z
obstoječo idejno zasnovo » Ureditve šolske poti v mestu Kobarid, s predlogom
ureditve prehoda za pešce preko Volaričeve ulice«, iz katere izhaja, da je potrebno
prehod za pešce preko Volaričeve ulice urediti z dvigom vozišča in primerno
svetlobno prometno signalizacijo.
 Svet je mnenja, da bi moralo biti vodenje enosmernega prometa na Gregorčičevi
ulici obrnjeno v smeri Kobarida, saj bi s tem odpadlo zadrževanje turističnih
avtobusov in drugih vozil na območju šole in s tem razbremenili sam šolski okoliš.
 Svet predlaga, da se več pozornosti usmeri na ureditvi varne šolske poti in s tem
ureditvi novega prehoda za pešce v križišču LC 167 041 in LC 167 031 (križišče
Manfredove in Šarfove ulice), ter površin za pešce na Šarfovi ulici ob športnem
igrišču in nadalje na javni poti številka 668 491
Ad točka 3
Svet, na podlagi mnenja o predlogu Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova
Gorica za odpravo komunikacijskih ovir v Kobaridu predlaga, da se v projektno nalogo
ureditve mesta Kobarid umesti strateški načrt zagotovitve minimalne dostopnosti občine
za invalide.
Ad točka 4
Svet je obravnaval pobudo PP Bovec in podal pozitivno mnenje za ureditev nevarnega
križišča v naselju Trnovo ob Soči s postavitvijo prometnega znaka II-2 »Ustavi« in
zarisom talne signalizacije »Stop« ter z namestitvijo ogledala v križišču kategorizirane
občinske ceste 667 751 in parcele št. 1742/1 k.o. Trnovo.
Ad točka 5
Svet je obravnaval predlog PP Bovec za ureditev neustreznih parkirnih mest na Markovi
ulici pri baru Lipa in podal pozitivno mnenje, da se obstoječa parkiran mesta zaradi
nepreglednosti preuredi. Obstoječa parkirna mesta s poševnim zarisom se nadomesti z
dvema bočnima. Ob bivši železnini pa se namesti količke za preprečitev parkiranja.
Ad točka 6
Glede na to, da je občan Karel Perinčič svojo vlogo umaknil Svet točke ni obravnaval.
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Ad točka 7
V naslednjem letu je dodatno predvidena organizacija prireditve Jumicar in nakup
kolesarskega poligona, ki bo znatno pripomogel k izobraževanju mladih na področju
varnosti v prometu, zato naprošamo, da se proračunska sredstva za SPV za leto 2016
poveča na 3.500 eur.

Tajnik :
Janko Volarič, l.r.

Predsednik:
Pavel Tonkli, l.r.

