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OBČINA KOBARID
Občinski svet
Svet za preventivo in vzgojo
V cestnem prometu
Številka: 011-08/2018
Datum:
26.04.2018
ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bila v sredo
25.04.2018 ob 17.00 uri v prostorih Medobčinske uprave Kobarid, Gregorčičeva ulica 20.
Prisotni člani SPVC: Tonkli Pavel, Pavlin Gabrijela, Kurinčič Marko, Volarič Janko, Žagar
Damijan, Melinc Beti, Sovdat Ciril, Sovdat Matjaž
Odsotni člani SPVC:
Ostali prisotni :Kavčič Robert župan Občine Kobarid, Škvor Simon direktor občinske uprave
Občine Kobarid, Deželak Srečko Sgb, pripravljavec digitaliziranega načrta šolskih poti
Sejo je vodil predsednik SPV CP Tonkli Pavel.
D n e v n i r e d:
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda seje
2. Predstavitev digitaliziranega načrta šolskih poti za osnovno šolo Kobarid (g. Deželak
Srečko)
3. Pobuda KS Kobarid za ureditev prometnega režima v mestu Kobarid-Milanova ulica
4. Ureditev šolske poti na prehodu za pešce na Volaričevi ulici
5. Razno
Ad točka 1

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad točka 2
Deželak Srečko iz podjetja SGB je predstavil dosedanje aktivnosti pri pripravi digitaliziranega
načrta šolskih poti za osnovno šolo Kobarid. Poudaril je, da je načrt šolskih poti za osnovno
šolo Kobarid pripravljen med boljšimi v Sloveniji, veliko je pa že tudi konkretno narejenega na
področju infrastrukturnih ukrepov. Po razpravi je bil digitaliziran načrt šolskih poti za osnovno
šolo sprejet.
Ad točka 3
Glede pobude KS Kobarid za ureditev prometa na Milanovi ulici je bil sprejet sklep, da se od
policijske postaje Bovec pridobi dodatne podatke glede prometa na Milanovi ulici, na podlagi
katerih se na naslednji seji poda mnenje.
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Ad točka 4
Župan Občine Kobarid g. Kavčič Robert je predstavil dosedanje aktivnosti Občine Kobarid
glede ureditve prometne problematike v Občini Kobarid. Poudaril je, da je 9. maja na Občini
Kobarid predviden sestanek s predstavniki Direkcije za ceste Republike Slovenije po katerem
bo znanih več informacij glede ureditve nevarnega prehoda za pešce na Volaričevi ulici. Sprejet
je bil sklep, da se Občina Kobarid prijavi na javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje
pri razvijanju in pospeševanju preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na
lokalni ravni v letu 20198 Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in sicer v
sklopu presoje varnosti šolskih poti oz. površin za pešce, ki obsega posamezno izstopajočo
točko ali krajši odsek.
Ad točka 5
Pod točko razno je bilo izpostavljeno :
 glede problematike parkiranje pred barom Gotar je bil sprejet sklep, da se preuči
možnost drugačnega načina ureditve dveh parkirnih mest, tako, da se voznikom
omogoči lažje parkiranje.
 Svet je podprl pobudo in podal pozitivno mnenje KS Ladra-Smast- Libušnje glede
postavitve prometnega ogledala na lokalni cesti št. 168 051.
 Svet je glede dopisa KS Livek glede problematike tovornega prometa na lokalni cesti
Livek- Avsa sprejel sklep, da Občina Kobarid pripravi razgovor s prevozniki lesa.
 Glede pobude občanke za postavitev prometnih znakov kateri opozarjajo voznike na
otroke na cesti v naselju pri Malnih je Svet sprejel mnenje, da so starši glede na 7. člen
Zakona o cestah dolžni skrbeti ali izvajati nadzorstvo nad otrokom, ko je le ta udeležen
v cestnem prometu.

Zapisal:
Volarič Janko l.r.

Predsedujoči:
Tonkli Pavel l.r.

