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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: 011-1/2020 

Datum: 27.1.2020 

 

 

Z A P I S N I K 
 

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

torek, 21.1.2020 ob 14. uri v sejni sobi Občine Izola,  

Sončno nabrežje 8, Izola - sejna soba župana 

 

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 

 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 (opravičil) 

OSTALI PRISOTNI VABLJENI:  

 Črtomir Krnel, predstavnik Občinskega inšpektorata in redarstva Občine Izola 

 Alberto Scheriani, ravnatelj srednje šole Scuola media Pietro Coppo Isola 

OSTALI PRISOTNI: / 

 

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

gustin
Polje z besedilom
Točka 1
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Predsednica je nadalje predlagala sledeči dnevni red seje SPV:  

1. Potrditev zapisnika 4. seje SPV; 

2. Potrditev Programa dela in finančnega načrta SPV za leto 2020; 

3. Pregled dela SPV Občine Izola v letu 2019 

a) Pregled realizacije sklepov SPV v letu 2019 

b) Pregled realizacije sklepov Tehnične komisije SPV v letu 2019 

4. Razno. 

 

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

 

K 1. točki dnevnega reda  

Predsednica je predstavila zapisnik prejšnje seje SPV in sklepe, ki so bili sprejeti tej seji. Na 

zapisnik ni bilo pripomb in je bil potrjen. 

 

K 2. točki dnevnega reda  

V drugi točki so člani obravnavali Program dela in finančni načrt SPV Občine Izola za leto 2020. 

Osnutek programa dela in finančnega načrta je bil dopolnjen s predlogi navzočih. Predlagano je 

bilo, da bi izvajali več aktivnosti za srednje šole. Zato je bila dodana v program dela in finančni 

načrt delavnica/predavanje za srednjo šolo ter financiranje tečaja varne vožnje enemu ali dvema 

dijakoma (kot nagrado). 

Med razpravo so člani predlagali tudi, da bi se za akcijo Varno na kolo kupilo več manjših stvari, 

namesto kolesarskih čelad, da bi tako zajeli več otrok. Pojasnjeno je bilo, da se za to akcijo ne 

nabavlja le čelad, ampak tudi zvonce za kolo, luči za kolo, ključavnice za kolo, bidone, odsevne 

trakove in podobno. Gradiva se mimoidočim razdeli glede na potrebe – če otrok, ki pride mimo 

na kolesu nima čelade, se mu podari čelado, če nima luči na kolesu, dobi luč itd. Podan je bil 

predlog, da bi za to akcijo lahko nabavili tudi nekaj manjših tlačilk za kolo. Med razpravo se je 

izoblikoval naslednji 

sklep: 

SPV je obravnaval Program dela in finančni načrt SPV za leto 2020 in ga predlaga 

Občinskemu svetu Občine Izola v obravnavo in sprejem. 

 

K 3a. točki dnevnega reda  

Predstavljeni so bili sklepi, ki jih je SPV sprejel na svojih sejah v letu 2019 in njihova realizacija. 

Večina sklepov je bila realizirana. Prisotne je zanimalo, kako je z ureditvijo poti Parencana po 

obravnavi pobude SPV na skupnem sestanku županov občin Koper, Izola, Piran in Ankaran. 

Pojasnjeno je bilo, da je po obravnavi pobude bil opravljen skupni nadzor policije in občinskih 
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redarstev na poti Parencana v vseh občinah, kjer poteka pot. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da je 

motorjev na tej poti vedno manj. 

 

K 3b. točki dnevnega reda  

Predstavljeni so bili sklepi, ki jih je Tehnična komisija SPV sprejela na svojih sejah v letu 2019 

in njihova realizacija. Večina sklepov je bila realizirana. V teku je še urejanje vzporedne 

komunikacije na Maliji, ki bo urejeno predvidoma v februarju 2020. Eden od sklepov se je 

nanašal na prevoze učencev s kombijem v središče naselja Cetore. Tehnična komisija je 

presodila, da je dostop s kombijem v vas možen. Kombi pa ne vozi, ker ni dovolj vozačev. Zato 

je bilo zastavljeno vprašanje, koliko je vozačev. Ta podatek imajo na OŠ. 

 

K 4. točki dnevnega reda  

Pod točko »Razno« ni bilo razprave. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 14:50.  

 

Zapisala:          Predsednica 

Špela Guštin                  Aleksandra Ćirković 




