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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA 
TEHNIČNA KOMISIJA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU – 

COMMISSIONE TECNICA DEL 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: 370-3/2019  

Datum: 3. 12. 2019  

 

Z A P I S N I K 
 

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

torek, 3. 12. 2019, ob 9. uri na lokaciji  

Malija 

 

Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil prisotnost ter sklepčnost seje. 

PRISOTNI ČLANI KOMISIJE:  

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

predsednik 

 Boštjan Gorela, predstavnik Urada za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj 

 Črtomir Krnel, predstavnik Občinskega inšpektorata in redarstva (po pooblastilu Denis Udovič) 

 Rok Starc, predstavnik Javnega podjetja Komunala Izola 

ODSOTNI ČLANI KOMISIJE:  

 Magdalena Eltigani Sabor, predstavnica Policijske postaje Izola 

OSTALI PRISOTNI VABLJENI:  / 

OSTALI PRISOTNI:  

Špela Guštin, Urad za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj 

 

Od vseh 5 članov tehnične komisije so prisotni 4, odsoten 1. Seja tehnične komisije je sklepčna. 

 

Predsednik je nadalje predlagal sledeči dnevni red seje tehnične komisije:  

1. Pobuda za terenski ogled varnosti pešcev med avtobusnim postajališčem Malija in objektom 

Malija 25 

2. Razno 

 

K 1. točki dnevnega reda  

SPV je na svoji 3. seji dne 27. 8. 2019 pod točko »Razno« obravnaval pobudo glede prometa na Maliji, v 

kateri pobudnica navaja, da je na Maliji zaradi povečanega prometa med vikendi težko prečkati cesto, tudi 
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hitrosti vozil so visoke. Pobudnico je zanimalo, ali bi bilo možno omejiti hitrost oziroma postaviti kakšno 

oznako, da turisti ne bi vozili skozi Malijo. SPV je sprejel 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. 

 

Na podlagi tega sklepa SPV je Tehnična komisija SPV opravila terenski ogled predmetnega območja. 

 

Slika 1: Prikaz obravnavanega območja 

 

 

Tehnična komisija je ugotovila, da na občinski cesti LC140051 med avtobusnim postajališčem Malija in 

objektom Malija 25 ni urejenega pločnika, cesta je ozka in poteka v krivinah skozi strnjeno vaško naselje.  

Po mnenju Tehnične komisije hitrosti na odseku ceste LC140051 med objektom Malija 25 in 

avtobusnim postajališčem Malija ne morejo biti problematične, saj zaradi geometrijskih lastnosti 

ceste ni možno razviti večjih hitrosti. V naselju Malija velja splošna omejitev hitrosti 50 km/h. 
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Tehnična komisija je ugotovila obstoj vzporedne komunikacije (parceli 5576 in 6026/2, obe k.o. Malija; 

prikaz na Sliki 2), ki poteka od objekta Malija 25, mimo objekta Malija 26A in Malija 29 do parkirišča. Na 

tej vzporedni komunikaciji je po mnenju Tehnične komisije možen bolj varen peš promet kot po 

predmetnem delu ceste.  

Tehnična komisija predlaga strokovnim službam Občine Izola, da proučijo možnost ureditve te 

vzporedne komunikacije za peš promet in komunikacije pod parkiriščem do objekta Malija 29. 

 

Slika 2: Prikaz vzporedne komunikacije 

 

 

Pobudnica navaja tudi pobudo za omejitev prometa na obravnavani cesti, da turisti ne bi vozili skozi 

Malijo.  

Tehnična komisija ugotavlja, da je cesta LC140051 lokalna cesta, ki povezuje dve naselji in dve 

občini, zato omejevanje prometa ni smiselno in dopustno. 

 

Vzporedna 

komunikacija 
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K 2. točki dnevnega reda  

Pod točko Razno ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 10:00 uri.  

 

 

Zapisala:          Predsednik 

Špela Guštin                      Aleš Pesko 


