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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
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Zapisnik 
 

3. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
ki je bila v sredo 30. Novembra 2011 ob 18.00 uri  

v Narodnem domu Mežica. 
 
Prisotni : g. Igor Pšeničnik, g. Šegel Branko, g. Darko Plevnik, 
             Župan Dušan Krebel, g. Janko Plešnik, ravnatelj OŠ   
              ga.Jelka Klemenc, občinski cestni inšpektor , Franjo Kocen, direk. Komunale Mežica 
             komandir PP Ravne na Koroškem,  Vinko Mlakar   
             vodja PO g. Grega Paternoster,m,  g. Milan Krivograd 
             Člani PGD Mežica : g. Gerhard Pečovnik , g. Franjo Gosnik, g. Matevž Žlebnik,  
                                              ga. Jožica Zorman  
 
         
DNEVNI RED : 
 
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje  Sveta za preventivo in vzgojo v cest. prometu 
 
2. Analiza varovanja šolskih poti ob pričetku šolskega leta 2011/2012 
 
3. Plan dela za 2012 

 
4. Razno  
 
 
Ad) 1.  
 
g. Šegel je ponovno opozoril na postavitev znaka – OTROCI NA CESTI na cesti JP757011, 
cesta na Poleni- postavitev znaka je v fazi realizacije 
Prisotni soglasno potrdili zapisnik 2. Sestanka Sveta za preventivo in vzgojo v cest. prometu 
 
Ad) 2. 
Predsednik je pozval posamezne udeležence varovanja, da poročajo o samem poteku 
varovanja :   
g. Gerhard Pečovnik  
V imenu prostovoljcev- članov PGD Mežica, ki so varovali šolske poti je g. Pečovnik  
seznanil prisotne z njihovimi opažanji tokom poteka varovanja.  
Pri tem ni bilo posebnosti. 
 
 g. Grega Paternoster 
Tokom varovanja ni bilo posebnosti. Predlaga, da v naslednjem obdobju vključimo v izvedbo 
varovanja tudi društvo šoferjev in mehanikov. 
 



Ravnatelj OŠ g. Janko Plešnik 
V času varovanja šolskih poti kljub izvajanju gradbenih del v okolici šole ni bilo 
nepredvidenih prometno-varnostih dogodkov. Zahvaljuje se vsem sodelujočim. 
  
ga. Jelka Klemenc 
Nima pripomb oz. dopolnitev. 
 
Župan Dušan Krebel  
Zahvalil se vsem sodelujočim pri varovanju šolskih poti , posebej pa še prostovoljcem, 
članom PGD Mežica, ki so sodelovali. 
 
Komandir PP Ravne na Koroškem, g. Vinko MLakar 
Zahvalil se je vsem sodelujočim in poudaril pomembnost sodelovanja pri preventivnih akcijah 
na področju prometne varnosti. 
 
g. Šegel Branko  
g. Šegel predlaga več krajših obdobij varovanja šolskih poti. 
 
Zaključek  
 
Varovanje je bilo uspešno izvedeno,pri naslednjih terminih varovanja šolskih poti  bomo k 
sodelovanju povabili člane društva šoferjev in mehanikov. 
 
Ad)3 
Plan dela bomo obravnavali naslednjič. Osnutek plana dela bo predsednik predhodno poslal 
vsem članom SPV. 
 
Ad)4 

1. g. Krivograd seznanil prisotne z dopisom na glede kritičnih točk na regionalnih cestah 
v Občini Mežica( dopis  na fakulteto za gradbeništvo ) 

2. Opozoril  na  potreben prehod za pešce čez reg. cesto pri gasilskem domu. V z vezi s 
tem župan seznanil prisotne z pripravo projekta ureditve reg. ceste skozi Mežico 

3. G. Plešnik izpostavil ureditev priključka šolske ulice na regionalno cesto. Župan je 
odgovoril, da  trenutno ostaja ureditev priključka takšna, kot je bila pred posegom. 
  

 
Sestanek zaključen ob 19,00 
 
 
 
Zapisnik sestavil:                                                                                      Predsednik : 
Milan KRIVOGRAD                                                                                Igor PŠENIČNIK l.r.  
 
Dostavljen :  
- člani Sveta 
- Župan g. Dušan Krebel, 
- g. Janko Plešnik , ravnatelj OŠ Mežica,  
- vodja PO g. Grega Paternoster 
- g. Franjo Kocen, Komunala Mežica 
- ga. Jelka Klemenc, občinskim cestni inšpektor 
- g. Gerhard Pečovnik, PGD Mežica 
- arhiv 
                      
 


