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OBČINA KOBARID 

Občinski svet 

Svet za preventivo in  vzgojo 

V cestnem prometu 

Številka:    011-09/2018 

Datum:      26.04.2018 

 

Z A P I S N I K 

 

9. redne seje Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bila v sredo 

21.06.2018 ob 17.00 uri v prostorih Medobčinske uprave Kobarid, Gregorčičeva ulica 20. 

 

Prisotni člani SPVC: Tonkli Pavel, Kurinčič Marko, Volarič Janko, Žagar Damijan, Melinc 

Beti, Sovdat Ciril. 

Odsotni člani SPVC: Pavlin Gabrijela, Jakelj Melita 

          

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. Obravnava vloge KS Drežnica za ureditev prometnega režima v naselju Magozd 

3. Poročilo PP Bovec o izvedenih meritvah hitrosti v mestu Kobarid 

4. Seznanitev z prijavljenimi razpisi Javne agencije za varnost prometa 

5. Razno 

 

Ad točka 1 

 

Dnevni red je bil  soglasno sprejet. 

 

Ad točka 2 

 

Svet je obravnaval vlogo KS Drežnica za ureditev prometnega režima v naselju Magozd in 

sprejel sklep, da predlaga postavitev prometnega znaka številka 2215 »prepovedan promet za 

vsa motorna vozila« z dopolnilno tablo številka 4603 »razen za stanovalce Magozda » 

 

 

Ad točka 3 

 

Svet je obravnaval poročilo PP Bovec o izvedenih meritvah v Milanovi ulici v Kobaridu. Glede 

na rezultate meritev hitrosti PP Bovec je Svet sprejel mnenje, da so dosedanji ukrep z 

vzpostavitvijo cone 30 zadosten ukrep, ter, da je zahteva za postavitev hitrostnih ovir 

neutemeljena. 
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Ad točka 4 

 

Svet se je seznanil z : 

a) prijavo na javni poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju in 

pospeševanju preventivnih programov ter izvajanju nacionalnih akcij na lokalni ravni v 

letu 2018 v katerem se je Občina Kobarid na pobudo SPV CP prijavila na četrto točko 

razpisa in sicer presojo varnosti šolske poti oz. površin za pešce in sicer za prehod za 

pešce na Volaričevi ulici. 

b) prijavo na razpis za brezplačni najem prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite« in sicer prav 

tako za prehod za pešce na Volaričevi ulici. 

 

Ad točka 5 

 

Pod točko razno je bilo izpostavljeno :  

 Svet podpira in daje pozitivno mnenje komisiji za vzpostavitev avtobusnega postajališča 

v naselju Ladra. Komisija  je dne 19.06.2018 opravila terenski ogled in sprejela ustrezne 

usmeritve za vzpostavitev avtobusnega postajališča za šolske in redne prevoze . 

 Glede pobude iz 27. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja za 

izvedbo prehoda za pešce v vasi Smast je Svet sprejel mnenje, da se stanje od zadnjega 

ogleda opravljenega z strani presojevalca varnosti v cestnem prometu ni spremenilo. Se 

bo pa v nadaljnji realizaciji načrta šolskih poti za osnovno Šolo Kobarid pristopilo k 

sistematični rešitvi. 

 

 

 

 

 

 

Zapisal:       Predsedujoči: 

Volarič Janko l.r.      Tonkli  Pavel l.r. 

 

 

  


