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Zapisnik 
 

5. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

ki je bila 10. decembra 2015 ob 18.30 uri  

v gostišču Krebs v Mežici. 

 

Prisotni : g. Šegel Branko, g. Igor Gomilšek ,g. Ferdinand Arl, ga. Elizabeta Pušpan 

                Župan Dušan Krebel, vodja PO g. Tomaž Strmčnik, g. Milan Krivograd, OU 

                 g. Ambrož Blatnik , Komunala Mežica d.o.o. 

                Člani PGD Mežica : g. Gerhard Pečovnik , g. Oderlap, g. Matevž Žlebnik,  

                                              ga. Jožica Zorman, g. Gosnik Franjo  

               Združenje  šoferjev in avtomehanikov : g. Jakob  Naveršnik 

 

Opravičili :  

g. Janko Plešnik, ravnatelj OŠ   

ga. Jelka Klemenc, občinski cestni inšpektor    

 

         

DNEVNI RED : 

 

1. Analiza varovanja šolskih poti ob pričetku šolskega leta 2015/2016 

 

2. Razno  

 

Ad) 1. 

Predsednik se je najprej zahvalil vsem udeležencem varovanja šolskih poti za njihov 

prispevek v tej akciji ter jih hkrati pozval, da poročajo o samem poteku varovanja oz. o 

eventuelnih posebnostih pri izvedbi  varovanja :  

 

g. Gerhard Pečovnik  

Pri sami izvedbi akcije ni bilo posebnosti, opozoril pa je na dejstvo, da se ekipa prostovoljcev  

ki že vrsto let izvaja varovanje šolskih poti stara in, da bo treba pridobiti mlajše udeležence- 

prostovoljce  

 g. Tomaž Strmčnik – vodja PO 

Tokom varovanja ni bilo nesreče in tudi ne drugih, neobičajnih dogodkov. Zahvalil se je vsem 

udeležencem za sodelovanje.   

 

Župan Dušan Krebel  

Zahvalil se vsem sodelujočim pri varovanju šolskih poti, posebej pa še prostovoljcem, članom 

PGD Mežica in združenja šoferjev in avtomehanikov, ki so sodelovali. Pomembno je tudi, da 

ni prometnih nesreč na poti v in iz šole. 
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g. Arl Ferdinand, g. Branko Šegel,g  Franjo Gosnik 

Opozorili  na problem parkiranja na avtobusni postaji ter na  slabo osvetljenost prehoda za 

pešce  na avtobusni postaji.  

 

g. Ambrož Blatnik 

 

Da bi izboljšali osvetljenost na posameznih mestih ( predvsem prehodi za pešce ) načrtujemo 

zamenjavo obstoječih  svetil  s  svetili, ki oddajajo belo svetlobo, kar bo izboljšalo 

osvetljenost. 

  

Zaključek  

 

Tudi tokratno varovanje šolskih poti  je bilo uspešno izvedeno.  

 

   

 

 

Zapisnik sestavil:                                                                                      Predsednik : 

Milan KRIVOGRAD                                                                                Igor GOMILŠEK l.r.  

 

Dostavljen :  

- člani Sveta 

- Župan g. Dušan Krebel, 

- g. Janko Plešnik , ravnatelj OŠ Mežica,  

- vodja PO g. Tomaž Strmčnik 

- g. Ambrož Blatnik , Komunala Mežica d.o.o.  

- ga. Jelka Klemenc, občinski cestni inšpektor    

- arhiv 

                      

 


