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OBČINA KOBARID 
Občinski svet 
Svet za preventivo in  vzgojo 
V cestnem prometu 
Številka:    011-08/2016 
Datum:      06.07.2016 
 

Z A P I S N I K 
 
4. redne seje Občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bila v sredo 
06.07.2016 ob 18.00 uri v prostorih Občine Kobarid, Trg svobode 2 
 
Prisotni člani SPVC: Tonkli Pavel, Pavlin Gabrijela, Kurinčič Marko, Volarič Janko, Žagar Damijan, 
Drole Olga, Melinc Beti 
Odsotni člani SPVC: Sovdat Ciril 
          
Sejo je vodil predsednik SPVC Tonkli Pavel. 
 
D n e v n i   r e d:   
 
1. Ugotovitev prisotnosti, potrditev dnevnega reda seje 
2. Obravnava načrta šolskih poti 
3. Razno 
 
 
 

AAdd  ttooččkkaa  11  
 
Sejo je otovoril predsednik Pavel Tonkli in predlagal dnevni red, na katerega ni bilo pripomb in so ga 
prisotni   soglasno sprejeli. 
 
 

Ad točka 2 
 
Pod to točko sta predsednik in tajnik Sveta predstavila opravljeno načrt Šolskih poti za osnovno šolo 
»Simona Gregorčiča« Kobarid, ki vključuje podružnične šole Smast, Drežnica, in Breginj. Načrt je 
izdelan v skladu s Smernicami za šolske poti, ki jih je izdala Javna agencija RS za varnost prometa, z 
namenom ureditve šolskih poti v območju mesta Kobarid. Načrt je izdelan ob sodelovanju pristojnih 
institucij- predstavnikov OŠ Simon Gregorčič Kobarid, ob komunikaciji s starši in njihovimi učenci, 
predstavniki lokalne skupnosti, policije, redarstva in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
kateri so v koordinaciji z licenciranim presojevalcem varnosti cest sooblikovali načrt in s tem pogoje, 
da bo varnost otrok na njihovi poti čim varnejša. 
V nadaljnji razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi : 

 v naselju Pri malnih se predlaga, da se za potrebe šolske poti uredi pločnik ob lokalni cesti št. 
167 051 Kobarid-Svino v dolžini cca 120 m. 

 po Gregorčičevi ulici se do dokončne ureditve le te (enosmerna ulica) ne vodi šolska pot  
 v naselju Smast se zariše talne označbe »ŠOLA« ter postavi nova prometna znaka št. 1116-2 

in 116-3 z napisom »ŠOLA« 
 grafični prikaz šolske poti naj bo v zadosti velikem merilu in razumljiv učencem ter z 

poudarjenimi važnejšimi objekti. 
 
Po zaključku razprave je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu soglasno sprejel Načrt 
šolskih poti (številka PROM-017-2016, julij 2016) 
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Ad točka 3 

 
 
Po točko razno je bila podana pobuda, da Komunala Tolmin sodelovanju z medobčinsko redarsko 
službo naloži lastnikom ureditev živih mej v mestu Kobarid. 
Podana je bila tudi pobuda, da se pristopi k ureditvi poti za pešce ob lokalni cesti št. 420 082 od 
marketa Planike do Napoleonovega mostu. 
 
 
 
 
 
 
Zapisal:       Predsedujoči: 
Volarič Janko l.r.      Tonkli  Pavel l.r. 
 
  


