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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE 
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
CONSIGLIO PER LA PREVENZIONE E L'EDUCAZIONE NEL TRAFFICO STRADALE 
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8 
6310 Izola – Isola 
Tel: +386 5 66 00 100 
E-mail: posta.oizola@izola.si 
Internet: www.izola.si 

 
 
Številka: 370-1/2019  
Datum: 3. 6. 2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 

2. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bila v  

torek, 14. 5. 2019, ob 14:00 uri v prostorih Občine Izola - sejna soba Župana, Sončno nabrežje 8, 

Izola  

 

Uvodoma je namestnica predsednice pozdravila vse prisotne in ugotovila prisotnost ter 

sklepčnost seje. 

PRISOTNI ČLANI SVETA:  

 Nataša Čerin, predstavnica Občinskega sveta – namestnica predsednice 

 Maja Cetin, predstavnica OŠ Livade Izola  

 Tanja Poles, predstavnica OŠ Vojke Šmuc Izola 

 Anielka Pevc, predstavnica Vrtca L'Aquilone Izola 

 Vanja Bolčič Makovac, predstavnica Vrtca Mavrica Izola 

 Magdalena Eltigani, predstavnica Policijske postaje Izola 

 Silvo Škrbina, predstavnik Upravne enote Izola 

ODSOTNI ČLANI SVETA:  

 Aleš Pesko, predstavnik Občinske uprave Občine Izola 

 Aleksandra Ćirković, predstavnica SE-OŠ Dante Alighieri Izola – predsednica 

(opravičila) 

OSTALI PRISOTNI VABLJENI:  

 Črtomir Krnel, predstavnik Občinskega inšpektorata in redarstva Občine Izola (v njegovi 

odsotnosti Bogdan Prodan) 

 Dejan Mužina, predstavnik Srednje šole Izola 
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OSTALI PRISOTNI:  

 Špela Guštin, Občina Izola 

 Irena Sivka Horvat, ravnateljica OŠ Vojke Šmuc (prisotna do vključno točke 4a) 

 

Od vseh 9 članov sveta je prisotnih 7, odsotna 2. Seja sveta je sklepčna. 

Namestnica predsednice je predlagala sledeči dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. (konstitutivne) seje SPV 

2. Sodelovanje SPV z izolskimi srednjimi šolami 

3. Imenovanje Tehnične komisije SPV 

4. Pobude in predlogi 

a) Pobuda Društva za kulturo, šport in razvoj Cetore za organizacijo prevoza otrok v 

šolo 

b) Pobuda oziroma problematika prevoza otrok v šolo iz naselja Dobrava  

5. Aktivnosti v času Evropskega tedna mobilnosti v letu 2019 

6. Razno 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb in je bil sprejet v predlagani vsebini. 

 

K 1. točki dnevnega reda  

Namestnica predsednice je predstavila zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje SPV. Nanj ni bilo 

pripomb in je bil potrjen. Ravnateljica OŠ Vojke Šmuc je dodala, da je na podlagi pobude na 

prejšnji seji SPV glede gneče v jutranjih urah na krožišču pri OŠ Vojke Šmuc bil pripravljen 

dopis za starše, ki so ga skupaj pripravili in podpisali Župan Občine Izola, predsednica SPV in 

ravnateljica OŠ Vojke Šmuc. Občina je tudi zagotovila občasno prisotnost redarja. Stanje glede 

prometa se je izboljšalo. 

 

K 2. točki dnevnega reda  

Na prejšnji seji SPV je bilo dogovorjeno, da se na sejo SPV povabi predstavnika Srednje šole 

Izola in srednje šole Scuola media Pietro Coppo Isola. Na seji je bil prisoten le predstavnik 

Srednje šole Izola. Podan je bil predlog, da se obema predstavnikoma srednjih šol pošlje program 

dela SPV, da se seznanijo z delom SPV in se vanj vključijo. Predstavnika srednjih šol se tudi v 

bodoče vabi na seje SPV. 
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K 3. točki dnevnega reda  

Tehnični komisiji SPV je v marcu 2019 potekel mandat. SPV je zaprosil Policijsko postajo Izola 

in Javno podjetje Komunala Izola, da predlagata svojega predstavnika, ki bo sodeloval v 

Komisiji. Oba sta poslala svoj predlog, med razpravo se je tako oblikoval naslednji 

sklep: 

SPV Županu predlaga naslednje člane Tehnične komisije:  

- Črtomir Krnel, predstavnik Občinskega inšpektorata in redarstva, 

- Aleš Pesko, predstavnik Urada za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni 

razvoj Občine Izola, 

- Boštjan Gorela, predstavnik Urada za gospodarske dejavnosti, investicije in 

komunalni razvoj Občine Izola, 

- Magdalena Eltigani Sabor, predstavnica Policijske postaje Izola, 

- Rok Starc, predstavnik Javnega podjetja Komunala Izola. 

SPV za predsednika Tehnične komisije predlaga Aleša Peska. 

 

K 4.a točki dnevnega reda  

V tej točki je namestnica predsednice predstavila pobudo Društva za kulturo, šport in razvoj vasi 

Cetore, ki jo je prejel Urad za družbene dejavnosti Občine Izola. Pobuda se nanaša na ureditev 

prevoza šoloobveznih otrok iz Cetore do šole. Pobudniki navajajo, da se je v zadnjih letih precej 

spremenila starostna sestava prebivalcev v Cetorah in tam zaradi priseljevanja mladih družin živi 

veliko otrok. Na lokalni cesti iz Cetor do avtobusnega postajališča ob cesti Malija-Šared ni 

pločnikov oziroma prostora za umik pešcev. Cesta ni varna, je pa edina pot do postajališča. 

Mnogi uporabljajo tudi neurejeno in neosvetljeno makadamsko bližnjico, ki prav tako ni varna. 

Pobudniki zato opozarjajo na 56. člen Zakona o osnovni šoli in na dolžnost ustanovitelja, da za 

šoloobvezne otroke poskrbi za varno pot do šole, zagotovi brezplačen prevoz do šole, če je 

prebivališče od nje oddaljeno več kot 4 km, oziroma zagotovi brezplačen prevoz do šole ne glede 

na oddaljenost otrokovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če 

pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v 

šolo. Pobudniki predlagajo, da bi po učence kombi prišel v središče vasi Cetore. 

 

Ravnateljica OŠ Vojke Šmuc je dodala, da so pobudo prejeli tudi na šolo. G. Škrbina pa je 

vprašal, ali je ustavljanje kombija tehnično izvedljivo v središču vasi. Izpostavljeno je bilo tudi, 

da je obstoječe postajališče ob cesti Malija-Šared nevarno, saj je tam omejitev 90 km/h. Potrebno 

bi bilo preveriti prometno signalizacijo ob obstoječem postajališču na cesti Malija-Šared in 
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omejiti hitrost. Smiselno bi bilo, da bi starši podali pobudo za umestitev avtobusnega postajališča 

v Cetorah v sklopu razgrnitve občinskega prostorskega načrta (OPN), ki poteka do 11. 7. 2019.  

 

Med razpravo sta se oblikovala naslednja sklepa: 

sklep: 

SPV predlaga, da Tehnična komisija SPV preveri, ali je možno, da bi šolski kombi ali 

avtobus učence pobiral v centru vasi Cetore, zaradi nujnega zagotavljanja varnosti otrok 

na poti v šolo. 

sklep: 

Tehnična komisija SPV naj preveri ustreznost prometne signalizacije okoli obstoječega 

avtobusnega postajališča na cesti Malija-Šared. 

 

Predstavnica vrtca je vprašala še, če bi se urnik avtobusa lahko prilagodil, da bi ga lahko 

uporabljali otroci iz vrtca v Kortah, ko grejo v Izolo na različne prireditve. Avtobus ima namreč 

odhod pred 8. uro zjutraj, vrača pa se ravno v času, ko običajno potekajo prireditve, zato je za 

vrtec neuporaben. Namestnica predsednice je omenila, da bo na Občinskem svetu predlagala, da 

bi cesta Lucija-Malija bila namenjena le za lokalni promet. 

 

K 4.b točki dnevnega reda  

Namestnica predsednice je predstavila pobudo za ureditev organiziranega prevoza učencev, ki 

stanujejo na območju Jagodje-Dobrava. SPV je podobno pobudo že obravnaval. Tehnična 

komisija je leta 2016 opravila ogled od cerkve na Belvederju do Strunjana in ugotovila, da 

varnost otrok na poti v šolo ni optimalno urejena, ker ni pločnikov ali drugih urejenih površin za 

pešce. Tehnična komisija je preverjala tudi možnost umestitve avtobusnega postajališča pri 

ekološkem otoku in ugotovila, da ni možna, ker je med dvema nepreglednima ovinkoma. G. 

Škrbina je podal predlog, da naj Krajevna skupnost Jagodje-Dobrava izpostavi potrebo po 

avtobusnem postajališču v sklopu razgrnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN), da se ga 

umesti v prostor. Prisotni so se strinjali, da je najhitrejša rešitev problema prevoz otrok s 

kombijem. Preveriti bi bilo potrebno, ali je avtobusno postajališče in obračališče možno urediti na 

parcelah v lasti Občine Izola. Med razpravo sta se oblikovala naslednja sklepa: 

sklep: 

SPV predlaga, da se Urad za družbene dejavnosti dogovori s prevoznikom za ureditev 

prevoza učencev s kombijem od Gostilne Jasna proti strunjanski dolini. 
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sklep: 

Krajevna skupnost Jagodje-Dobrava naj v sklopu obravnave Občinskega prostorskega 

načrta (OPN) predlaga, da se v naselju Dobrava predvidi prostor za avtobusno postajališče 

in obračališče. 

 

K 5. točki dnevnega reda  

V tej točki je Špela Guštin predstavila predvidene aktivnosti v času Evropskega tedna mobilnosti 

2019. Letošnji slogan je »Gremo peš!«, zato bodo temu prilagojene tudi aktivnosti. Namesto 

običajnega dogodka v parku Pietro Coppo bi letos v vrtcih in prvi triadi OŠ izvajali igro Beli 

zajček za spodbujanje hoje oziroma trajnostnega prihoda v šolo. Šolam in vrtcem bo po e-pošti 

posredovana powerpoint predstavitev in vsa gradiva. Dogodka za šestošolce v Bike parku letos ne 

bo. Izvedena bo preventivna delavnica »Še vedno vozim – vendar ne hodim« za devetošolce in 

lutkovna predstava »S Pikapoko na pot, da ne bo nezgod« v Vrtcu Mavrica, ki se ji lahko 

priključijo tudi predšolski otroci vrtca L'Aquilone. SPV ima predvidena sredstva tudi za izvedbo 

ene preventivne delavnice za srednješolce.  

 

K 6. točki dnevnega reda 

Špela Guštin je podala informacijo, da bo dogodek »Varno na kolo«, ki ga organizirata Policijska 

postaja Izola in Občinski inšpektorat in redarstvo občine Izola, potekal 25. 5. 2019 na Obalni 

cesti. Bogdan prodan je izpostavil problematiko vožnje s kolesi po pločnikih in vožnje na 

Parencani. Glede vožnje kolesarjev po pločnikih je bil podan predlog, da se je potrebno 

dogovoriti kakšna so pravila in vzgajati otroke o pravilni vožnji s kolesom. Že na prejšnji seji 

SPV je bilo ugotovljeno, da je Parencana uradno kategorizirana kot kolesarska pot, uporablja pa 

jo več uporabnikov (sprehajalci, kolesarji, motoristi, tekači, motorna vozila za dostop do zemljišč 

ipd.), zaradi česar zahteva uporaba Parencane veliko stopnjo pozornosti od vseh uporabnikov. 

Potrebno bi bilo preveriti, ali je možno označiti, kdo ima prednost, kot je označeno na Obalni 

cesti. Parencana povezuje vse obalne občine, zato bi problematiko lahko izpostavili v sklopu 

rednih srečanj štirih županov obalnih občin. Prisotni so med razpravo sprejeli naslednji 

sklep: 

SPV podaja pobudo županu Občine Izola, da na naslednjem sestanku županov občin 

Koper, Izola, Piran in Ankaran odpre problematiko vožnje po Parencani in obnašanja na 

njej. 

 

Predstavnica OŠ Livade je predstavila ponudbo za postavitev znakov »Zmanjšaj hitrost« v okolici 

osnovnih šol. Opozorila je tudi na to, da pobuda Sveta staršev OŠ Livade za ponoven terenski 
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ogled na območju ulic Strma pot, Pod Vinogradi in Razgled ter za terenski ogled šolske poti do 

naslova Livade 12 še vedno ni bila obravnavana s strani Tehnične komisije SPV. Prosi, da se 

terenski ogled opravi do konca šolskega leta. 

 

Seja je bila zaključena ob 15:25 uri.  

 

Zapisala:          Predsednica 

Špela Guštin                     Aleksandra Ćirković 


