
 

Občina MEŽICA 
Trg svobode 1 
2392 MEŽICA 
Telefon: 02/82 79-350 
Fax: 02/82 79-359 
e-mail: info@mezica.si 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Številka:032-007/2014-3 
Datum: 22.06. 2015  
 
 

Zapisnik 
 

3. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
ki je bila 9.06. 2015 ob 18.00 uri  

v sejni sobi Občine Mežica. 
 
 
Prisotni :g. Igor Gomilšek, g. Ferdinand Arl, g. Šegel Branko, ga. Elizabeta Pušpan, 
              g. Mirko Štern, g. Ambrož Blatnik, direktor Komunala Mežica d.o.o.,  ravnatelj OŠ  
              g. Janko Plešnik, župan g. Dušan Krebel, vodja PO g. Tomaž Strmčnik,  
              g. Milan Krivograd, OU 
 
 
Opravičila odsotnost : ga. Jelka Klemenc , občinski cestni inšpektor       
               
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 2. Redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 ( SPV ) 

2. Obravnava načrta varnih šolskih poti 
3. Aktivnosti OŠ Mežica na področju prometne varnosti v letu 2015   
4. Razno 

 
 
Uvodoma so člani SPV soglasno potrdili predlagani dnevni red 
 
Ad) 1.  
Člani obravnavali  poročilo o  ogledu posameznih prometnih lokacij na podlagi 5. Sklepa 2. 
redne seje SPV.  
Gomilšek: 
-Ugotavlja, da sedanja ureditev parkiranja na Trgu Svobode, ned NLB in Dakar barom, ni v 
skladu s predpisi, katere predpisuje Zakon o pravilih cestnega prometa, zato predlaga da OU 
Občine Mežica in občinski svet nemudoma pristopita k ureditvi omenjene lokacije. 
Župan :  
- Občina pričela z načrtovanjem celovite rešitve v mestnem jedru, v prehodnem obdobju je 
potrebno izvesti začasne ukrepe 
- parkiranje avtomobilov na pločnikih je potrebno odpraviti, policija naj v tej zvezi pride 
večkrat v Mežico 
Ravnatelj : 
- zahteva, da se prične s sankcioniranjem parkiranja na pločniku oz. na prepovedanih mestih 
( problematika parkiranja na Šolski ulici v jutranjih urah, prav tako  pri Vrtcu  )  
Štern : opozoril na parkiranje vozila za šolske prevoze na dvorišču OŠ ( opozoril na 
realizacijo že dogovorjenega ) 



Člani SPV opozarjajo na problem parkiranja ( avtobusna postaja,.. ) in  podpirajo celovite 
rešitve. 
 
 
Sklep št. 1  
V povezavi z realizacijo 5. Sklepa 2. Redne seje SPV soglasno potrjuje pobude oz. predloge 
za rešitve na posameznih prometnih lokacijah, ki so bile predmet ogleda. Predlogi so 
navedeni v zabeležki z dne 03.06.2015. 
Hkrati SPV podpira celovite rešitve, v prehodnem obdobju pa  je potrebno izvesti tudi 
začasne ukrepe. 
 
Sklep št. 2  
 
Člani SPV so soglasno potrdili zapisnik 2. Redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 
 
Ad) 2. 
 
Ravnatelj OŠ, g. Janko Plešnik je v uvodu predstavil Načrt varnih šolskih poti, ki ga je 
pripravila OŠ. 
Po obravnavi je SPV soglasno sprejel sklep : 
 
Sklep št. 3  
1. SPV se je seznanil z načrtom varnih šolskih potri v Občini Mežica in ugotavlja napredek 
pri zagotavljanju varnih šolskih poti.  
2. SPV potrjuje predlog, da se na Šolski ulici uveljavi režim umirjenega prometa 
3. SPV poziva Občinski svet, Občinsko upravo in župana, da storijo vse, da se bosta  obseg in 
stanje varnih šolskih poti še naprej izboljševala. 
 
Ad)3. 
Ravnatelj OŠ predstavil aktivnosti OŠ na področju prometne varnosti : 
- prometna vzgoja je integrirana v vsakodnevne vzgojno-izobraževalne aktivnosti tako v vrtcu 
kot tudi v OŠ 
- ob pričetku šolskega leta OŠ  ob spremstvu policije organizira za šolarje ogled šolskih poti 
in tudi sicer se ob pričetku šolskega pouka  posveti veliko časa informiranju otrok in njihovih 
staršev glede prometne varnosti in ustreznega ravnanja vseh udeležencev v prometu. 
- šola se aktivno vključi v vsakokratno akcijo SPV - varovanje šolskih poti  
- v okviru OŠ delujeta kolesarski krožek in krožek »kaj veš o prometu »  
- OŠ  tudi aktivno sodeluje v aktivnostih, ki jih organizira SPV na nivoju države Slovenije  
( PASAVČEK, BODI VIDEN, POLICIST LEON ) 
 
Ad)4. 
 
1. Ponudbo o sodelovanju pri pripravi infrastrukturnih predlogov in pobud za trajnostni razvoj 
mobilnosti v Občini , …  ( dostavljena v gradivu za sejo ) prisotni ocenili za finančno 
nesprejemljivo. SPV bo v sodelovanju z policijo, OU in drugimi zainteresiranim v jesenskem 
delu pripravil delavnico na to temo. 
 
2. g. Ambrož Blatnik predlaga, da Celovško cesto LZ257211 na odseku od stavbe  Celovška 
cesta 1  do priključka JP757331 zapremo za motorna vozila 
 
Sklep št. 4 
Predlog UO strokovno preveri, prav tako tudi možnost, da se za Odsek regionalne ceste R3  



( Mežica –Reht)   v razdalji od  regionalne ceste R2 skozi Mežico do odcepa k Cerkvi – 
JP7457331  prepove hoja pešcev. 
 
 
3. g. Krivograd prisotne seznanil z aktivnostmi OU glede izboljšanja varnosti pešcev 
na področju Podjunske ulice. ( izvajanje ukrepov za umirjanje prometa ) 
 
Sklep št. 5. 
SPV soglasno podpira načrtovano izvajanje ukrepov za umirjanje prometa na Podjunski ulici.  
 
4. Župan seznanil prisotne z vlogo za donacijo za izdajo  zloženko »Internetna varnost », z 
navedbo najmanjšega zneska donacije – 250,00 EUR 
 Predlog župana , da Občina ne donira izdajo te zloženke so vsi prisotni podprli. 
 
5.g. Gomilšek predlaga, da se na spletni strani Občine Mežica, pod zavihkom SPV objavi 65. 
Člen Zakona o pravilih cestnega prometa, kateri predpisuje ustavljanje in parkiranje vozil. 
 
 

 
   

Zapisnik sestavil:                                                                                      Predsednik : 
Milan KRIVOGRAD                                                                                Igor GOMILŠEK l.r.  
 
 
Dostavljen :  
- člani Sveta 
- Župan g. Dušan Krebel, 
- ravnatelj, g. Plešnik Janko ,  
- vodja PO g. Tomaž Strmčnik 
- ga. Jelka Klemenc, občinski cestni inšpektor 
. g. Ambrož Blatnik, direktor Komunala Mežica d.o.o. 
- arhiv 
 
 


