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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: 011-73/2019  

Datum: 29. 8. 2019 

 

 

Z A P I S N I K 
 

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

torek, 27. 8. 2019, ob 14:00 uri v prostorih Občine Izola - sejna soba Župana, Sončno nabrežje 8, 

Izola  

 

Uvodoma je predsednica pozdravila vse prisotne in ugotovila prisotnost ter sklepčnost seje. 

PRISOTNI ČLANI SVETA:  

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

 Nataša Čerin, predstavnica Občinskega sveta – namestnica predsednice 

 Maja Cetin, predstavnica OŠ Livade Izola  

 Tanja Poles, predstavnica OŠ Vojke Šmuc Izola 

 Aleš Pesko, predstavnik Občinske uprave Občine Izola 

 Vanja Bolčič Makovac, predstavnica Vrtca Mavrica Izola 

 Magdalena Eltigani, predstavnica Policijske postaje Izola 

 Silvo Škrbina, predstavnik Upravne enote Izola 

ODSOTNI ČLANI SVETA:  

 Anielka Pevc, predstavnica Vrtca L'Aquilone Izola (opravičila) 

OSTALI PRISOTNI VABLJENI:  

 Črtomir Krnel, predstavnik Občinskega inšpektorata in redarstva Občine Izola  

 Denis Udovič, predstavnik Občinskega inšpektorata in redarstva Občine Izola (prisoten 

pri točki 2) 

OSTALI PRISOTNI:  

 Danilo Markočič, Župan občine Izola (prisoten pri točki 2) 
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 Polonca Skendžič, Vodja kabineta Župana (prisotna pri točki 2) 

 Irena Sivka Horvat, ravnateljica OŠ Vojke Šmuc (prisotna pri točki 2) 

 Alojz Pečan, predsednik Društva upokojencev Izola (prisoten pri točki 2) 

 Bojan Marinšek, predstavnik Društva upokojencev Jagodje-Dobrava (prisoten pri točki 2) 

 Špela Guštin, Občina Izola 

 

Od vseh 9 članov sveta je prisotnih 8, odsoten 1 član. Seja sveta je sklepčna. 

 

Predsednica je zaradi zunanjih vabljenih gostov predlagala spremembo vrstnega reda točk 

dnevnega reda in sicer tako, da se 3. točka prestavi na mesto sedanje 2. točke, ostale točke pa se 

ustrezno preštevilčijo. Na glasovanje je dala naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 2. seje SPV 

2. Predvidene aktivnosti pred začetkom šolskega leta 

3. Poročilo 1. seje Tehnične komisije SPV 

4. Predlog KS Jagodje–Dobrava za ureditev postajališč na območju Jagodje–Dobrava 

5. Razno 

 

Člani so se strinjali s predlogom spremembe dnevnega reda. Na predlagani dnevni red ni bilo 

pripomb in je bil sprejet v predlagani vsebini.  

 

K 1. točki dnevnega reda  

Predsednica je predstavila zapisnik 2. seje SPV in sklepe, ki so bili sprejeti na seji. Nanj ni bilo 

pripomb in je bil potrjen.  

 

K 2. točki dnevnega reda  

V tej točki je Polonca Skendžič predstavila akcijo Varna pot v šolo, kjer Občina že vrsto let 

sodeluje z upokojenci, policisti in redarji. Vsi prostovoljci, ki sodelujejo v akciji, se dobijo v 

ponedeljek, 2. 9. 2019, ob 7:30 pred Policijsko postajo Izola. Tam bodo dobili odsevne jopiče in 

dodatna navodila. Poudarjeno je bilo, da je potrebno zagotoviti prostovoljce tudi za podeželje. S 

Komunalo Izola bo preverjeno, kako je z barvanjem talnih oznak (modrih ribic). Zaradi 

učinkovitejšega razporejanja prostovoljcev naj šole do petka, 30. 8. 2019, Polonci Skendžič 

sporočijo urnike pouka v prvem tednu septembra. Polonca Skendžič bo šolam poslala e-mail z 

vsemi informacijami. 
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Župan se je zahvalil za vabilo. Povedal je, da je na podlagi sklepa prejšnje seje SPV na srečanju 

županov Kopra, Izole, Pirana in Ankarana bila obravnavana problematika Parencane. Zahvalil se 

je tudi vsem prisotnim, da z akcijo Varna pot v šolo vztrajajo že toliko let. G. Pečan je dodal, da v 

akciji poleg upokojencev sodelujeta tudi Društvo invalidov Izola in Univerza za tretje življenjsko 

obdobje. Ponovno je poudaril, da naj šole sporočijo svoje urnike, da se prostovoljci organizirajo 

in so prisotni na prehodih za pešce takrat, ko je to res potrebno.  

Preventivna akcija Varna pot v šolo bo trajala od 2.–6. septembra 2019. Prvi šolski dan bodo 

prostovoljci na prehodih za pešce prisotni od 7:30–8:30 ter od 12:00–13:00.   

 

K 3. točki dnevnega reda  

Aleš Pesko je predstavil zapisnik 1. seje Tehnične komisije SPV, ki je bila 11. 6. 2019. 

Obravnavanih je bilo 5 točk, in sicer: 

1. Pobuda za ponoven terenski ogled na območju ulic Strma pot, Pod Vinogradi in Razgled 

2. Pobuda za terenski ogled šolske poti do naslova Livade 12 

3. Preveritev možnosti ustavljanja šolskega avtobusa ali kombija v središču naselja Cetore 

4. Preveritev ustreznosti prometne signalizacije na cesti Malija–Šared v bližini avtobusnega 

postajališča »Cetore« 

5. Razno 

 

V točki 1 je Tehnična komisija ugotovila, da se je stanje na terenu od ogleda leta 2016 spremenilo 

le v eni točki – odstranjen je bil ekološki otok v Ulici Salvadora Allendeja. Za odsek Ulice S. 

Allendeja med križiščem s Prešernovo cesto ter Sončno potjo pa je pripravljen projekt za izvedbo 

pločnika. Silvo Škrbina je povedal, da bi z izgradnjo pločnika problematika bila rešena. Zato 

mora SPV ugotoviti, ali je ta pot nevarna ali ne in Občini predlagati, da naj na podlagi te 

ugotovitve ustrezno ukrepa. Med razpravo se je tako oblikoval naslednji 

sklep: 

SPV ugotavlja, da na Strmi poti, Pod Vinogradi in Razgledu ni urejenih površin za varno 

pot v šolo po celotni trasi. SPV je mnenja, da so zato otroci na poti v šolo ogroženi. 

 

V točki 2 je Tehnična komisija obravnavala šolsko pot do naslova Livade 12 in ugotovila, da tam 

pešci niso bolj ogroženi, kot na drugih primerljivih cestah. V točki 3 je Tehnična komisija 

obravnavala preveritev možnosti ustavljanja šolskega avtobusa ali kombija v središču naselja 

Cetore, v točki 4 pa ustreznost prometne signalizacije na cesti Malija–Šared v bližini avtobusnega 

postajališča »Cetore«. Pod točko Razno je obravnavala spremembo šolske poti pri OŠ Livade in 
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preglednost ceste »A« pri izvozu iz parkirišča pri jedilnici OŠ Livade. Med razpravo se je tako 

oblikoval naslednji 

sklep: 

SPV je seznanjen z zapisnikom 1. seje Tehnične komisije SPV, ki je bila 11. 6. 2019, in 

potrjuje predloge, ki so navedeni v zapisniku. Predloge naj se preda v reševanje strokovnim 

službam. 

 

K 4. točki dnevnega reda  

V tej točki je Špela Guštin predstavila dopis, ki ga je SPV prejel s Krajevne skupnosti Jagodje-

Dobrava glede možnih lokacij za avtobusna postajališča na območju Jagodje-Dobrava. KS je 

opravila oglede možnih postajališč za šolski avtobus, opravila pogovore s krajani in Skladom 

kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter predlaga izvedbo naslednjih postajališč (Slika 1) : 

A: obračališče s postajališčem na parcelah št. 2431 in 2476/2, obe k.o. Malija, 

B1: postajališče ob vozišču na parcelah št. 6005/4 k.o. Malija ali 

B2: postajališče ob vozišču na parcelah št. 6005/4 in 6005/5, obe k.o. Malija, 

C: postajališče ob Loretski cerkvici na parceli št. 1789 k.o. Malija. 

 

 

Slika 1: Pregledna situacija poti šolskega avtobusa z označenimi postajami (avtor: KS Jagodje-

Dobrava). 
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SPV podpira izvedbo postajališč, potrebno pa je preveriti njihovo izvedljivost, saj je bilo pred 

časom ugotovljeno, da izvedba postajališča tam tehnično ni možna. Med razpravo se je oblikoval 

naslednji 

sklep: 

SPV podpira podane predloge KS Jagodje-Dobrava za izvedbo avtobusnih postajališč in 

predlaga strokovnim službam Občine Izola, da preverijo njihovo izvedljivost. Če so 

predlogi izvedljivi, naj se pristopi k njihovi realizaciji. 

 

K 5. točki dnevnega reda  

V tej točki je Nataša Čerin izpostavila problematiko v bližini otroškega igrišča na Maliji. Zaradi 

povečanega prometa med vikendi je težko prečkati cesto, tudi hitrosti vozil so visoke. Zanima jo, 

ali bi bilo možno omejiti hitrost oziroma postaviti kakšno oznako, da turisti ne bi vozili skozi 

Malijo. 

Prisotni so v nadaljevanju ugotavljali, ali je to naloga SPV. Ugotovili so, da je med člani SPV 

sicer res največ predstavnikov šol in vrtcev, da pa naj SPV skrbi za varnost vseh občanov, ne le 

za otroke na šolskih poteh. Ugotovljeno je bilo tudi, da je to občutljiva tematika, je pa zgrešeno 

pričakovati, da jo bo rešil SPV, saj se enake težave zaradi vinjetnega sistema pojavljajo povsod. 

Med razpravo se je oblikoval naslednji 

sklep: 

SPV predlaga, da Tehnična komisija SPV opravi ogled varnosti pešcev na cesti LC140051 

od hišne številke Malija 25 do avtobusnega postajališča na Maliji ter poda svoje mnenje. 

 

V nadaljevanju je bila izpostavljena tudi varnost oziroma preglednost na cesti Šared-Korte in 

avtobusnega postajališča pred Cetorami. Problem je tudi ustreznost parkirišča pred vasjo Cetore. 

Predlagano je bilo, da je potrebno glede problematike varnosti na cestah bolj sodelovati s 

krajevno skupnostjo.  

 

Na koncu je Špela Guštin povzela aktivnosti, ki se bodo dogajale v jeseni (Evropski teden 

mobilnosti, anketiranje otrok o potovalnih navadah). Podrobnejše informacije bodo šolam in 

vrtcem posredovane še po e-pošti. 

 

Seja je bila zaključena ob 15:51.  

 

Zapisala:          Predsednica 

Špela Guštin                     Aleksandra Ćirković 


