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Trg svobode 1 

2392 MEŽICA 

Telefon: 02/82 79-350 
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Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Številka:032-007/2014-8 

Datum: 30.08. 2016  

Zapisnik 
 

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

ki je bila 25. avgusta 2016 ob 18 uri 

v sejni sobi Občine Mežica. 

 

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

               g. Milan Krivograd, OU, Župan Dušan Krebel, ga. Jelka Klemenc, občinski cestni  

               inšpektor, vodja PO g. Tomaž Strmčnik, g. Gerhard Pečovnik, PGD  Mežica 

               g. Aleksander Hočevar, medobčinsko redarstvo, g. Lednik Mitja , OŠ Mežica,  

               g. Jakob Naveršnik, Združenje šoferjev in avtomehanikov 

 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje  Sveta za preventivo in vzgojo v cest. prometu ( SPV) 

2. Priprava izvedbe varovanja šolskih poti ob pričetku šolskega leta 2016/2017 

3. Obravnava prometne ureditve Gosposvetske ulice  

4. Razno 

 

Predsednik SPV je uvodoma ugotovil, da so  štirje od 5-tih članov SPV prisotni in da lahko 

nadaljujejo  z delom. Prisotni člani  SPV so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

         

Ad) 1. 

 

Člani SPV so soglasno potrdili zapisnik 7. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu . 

 

Ad) 2. 

Uvodoma je g. Mitja Lednik, OŠ Mežica  prisotne seznanil, da v zvezi z varovanjem šolskih 

poti s strani OŠ ni sprememb glede na preteklo šolsko leto. OŠ pričakuje enak pristop in 

izvedbo varovanja , kot v preteklem šolskem letu. 

Tudi v tem šolskem letu bodo varovanje šolskih poti izvajali člani PGD Mežica in Združenja 

šoferjev in avtomehanikov Koroške. 

 

Dogovorjena izvedba varovanja šolskih poti : 

- Varovanje poteka od 01.09.2016 do vključno 09.09.2016 

- Varovanje poteka na 6-tih mestih, kot prejšnje leto, kombinirano se varuje na križišču 

R2 in R3 in pri prehodu preko  R3 na križišču z Gosposvetsko cesto 

- Varovanje poteka  v času 7,15 do 8,30 in potem še od 12  do 13 ure,  

- prvi dan pouka poteka varovanje v času 7,45 do 8,20 in potem še od 12  do 13 ure,  

 

- Naslednje varovanje ob »krompirjevih počitnicah«, 2-3 dni, pri nadaljnih daljših 

prekinitvah pouka  ( božič-novo leto, … ) se varuje le prehod pred šolo 
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- Župan Dušan Krebel je pozoril na zaprtje dela pešpoti iz naselja Stržovo zaradi obnovitvenih 

del, ki bodo potekala na stopnišču-pešpoti. Vsled navedenega je SPV soglasno sprejel 

naslednji sklep: 

Skupina v sestavi : 

g. Igor Gomilšek, predsednik SPV 

g. Tomaž Strmčnik, vodja PO 

g. Ambrož Blatnik, Komunala Mežica 

g. Milan Krivograd, OU 

opravi v ponedeljek 29.08.2016  ogled območja pešpoti in pripravi predlog trase za začasno  

pešpot, dokler bodo trajala obnovitvena dela.   

 

V razpravi so bila dana še naslednja opozorila / obvestila in predlogi: 

- g. Jakob Naveršnik  predlaga,  da učitelji občasno izvedejo tudi obhod po dvorišču šole, sam 

namreč v času varovanja pri prehodu pred šolo opaža nered na dvorišču 

- po navedbi g. Aleksandra Hočevarja, bo medobčinski redar v obdobju začetka šolskega 

pouka bolj pogosto prisoten v Mežici ( opozorjen je na že stalen nered glede parkiranja pri 

vrtcu) 

- g. Mitja Lednik je opozoril na nespoštovanje omejitve hitrosti na območju Šolske ulice ( 

znak za območje umirjenega prometa). Policija bo v naslednjem obdobju tudi na tem območju 

preverjala hitrost vozil  

- župan Dušan Krebel opozoril tudi na kolesarje, ki z veliko hitrostjo kolesarijo po pločnikih 

- po mnenju ga. Jelke Klemenc živa meja na parkirišču pri OŠ zmanjšuje preglednost pri 

vključevanju vozila z dvorišča  OŠ na Šolsko ulico in jo je potrebno znižat, najmanj na višino 

75 cm, kot je zapisano v Odloku Občine Mežica  

 

 

Člani SPV so v zvezi z nespoštovanjem predpisov glede parkiranja v Mežici soglasno sprejeli 

naslednji sklep: 

SPV bo v oktobru 2016 organiziral in izvedel akcijo osveščanja občanov glede spoštovanja 

predpisov o varnem parkiranju vozil, ki je tudi skladno z cestno prometnimi predpisi 

Za pripravo akcije zadolžena predsednik in sekretar SPV. 

 

Ad)3. 

 

Člani SPV so kot gradivo k tej točki dnevnega reda predhodno že prejeli dopis stanovalcev 

Gosposvetske županu  ter dopis Medobčinskega inšpektorata  Koroške občini Mežica glede 

prometne ureditve Gosposvetske ulice. 

Uvodoma je ga. Jelka Klemenc prisotne seznanila z ugotovitvami inšpekcijskega ogleda, ki so 

razvidne tudi iz dopisa Inšpektorata.( nepravilna postavitev dveh prometnih znakov ter 

navedba predloga stanovalcev glede prometne ureditve ) 

V zapisniku o inšpekcijskem ogledu pa so podrobneje predstavljeni predlogi stanovalcev 

glede spremembe obstoječe prometne ureditve. 

 

Spremembe  prometne ureditve na Gosposvetski ulici po predlogu stanovalcev: 

a) Prestavitev znaka; Prepovedan promet v eno smer ki stoji na Celovški pri odcepu na 

Gosposvetsko na lokacijo za križiščem Gosposvetske z JP757121Podjunska -Gosposvetska, 

gledano iz smeri Celovške ceste 

Z navedeno spremembo lokacije prometnih znakov , bi del Gosposvetske ulice od križišča z 

Celovško pa do križišča z Podjunsko-Gosposvetsko ulico postal cesta za dvosmernim promet. 

 

b) Prestavitev znaka; Prepovedan promet v eno smer ki stoji na križišču Gosposvetske ulice z 

JP757121 Podjunska -Gosposvetska na lokacijo križišča regionalne ceste R3 ( Podjunska 

ulica ) z JP757121Podjunska -Gosposvetska. 



 Z navedeno spremembo lokacije prometnih znakov bi spremenili smer dovoljenega prometa 

po  JP757121Podjunska -Gosposvetska. 

 

 

Grafični prikaz spremembe  lokacije prometnih znakov na Gosposvetski ulici po 

predlogu stanovalcev: 

 

 

 
 

Po mnenju ga. Jelke Klemenc so stanovalci sprejeli ureditev enosmernega prometa po 

Gosposvetski ulici, saj le- to pomeni bistveno povečanje prometne varnosti predvsem pešcev, 

želijo pa, da se prisluhne njihovemu predlogu. 

 

SPV je soglasno sprejel sklep : 

Skupina v sestavi : 

g. Igor Gomilšek, predsednik SPV 

g. Tomaž Strmčnik, vodja PO 

g. Ambrož Blatnik, Komunala Mežica 

g. Milan Krivograd, OU 

opravi v ponedeljek 29.08.2016  ogled območja prometne ureditve Gosposvetske ulice   

in preveri možnost izvedbe predloga stanovalcev s stališča prometne varnosti. 

Skupina s stališči seznani OU in SPV na naslednji seji. 

 

 

 

 



Ad) 4. 

 

1. Župan Dušan Krebel je prisotne obvestil, da: 

- intenzivno potekajo aktivnosti pri projektiranju rekostrukcije regionalne ceste skozi Mežico, 

lahko pričakujemo, da bo dokumentacija za izvedbo ( PZI) dokončana v letu dni, 

- je Občina izbrala izvajalca za prevoze šolskih otrok za naslednja 4 leta – Mirko Štern s.p.,   

- je bil izbran izvajalec del za izvedbo rekonstrukcijo reg. ceste od Poljane do Štrikarjevega 

mostu vendar revizijski postopek oddaje naročila še ni končan, vsled česar se dela še niso 

pričela, 

- je bil seznanjen, da otroci nevarno prečkajo lokalno ceste pri uporabi poligona na »letnem 

kopališču« in je že sam posredoval pri otrocih. Takoj jutri ( 26.08.2016) pa bo z vzdrževalcem 

občinskih cest( Komunala Mežica) ustrezno ukrepal tako, da uporaba lokalne ceste kot 

zaletišča za poligon ne bo več možna.   

 

2. g. Ferdinand Arl je opozoril, da na lokalno cesto proti Lešam na posameznih mestih visijo 

veje dreves in bi bilo potrebno robove cest očistit vejevja. Župan je odgovoril, da bo 

vzdrževalec ceste takoj pristopil k odstranitvi vej, ki segajo na občinsko cesto.  

 

 

 

 

Zapisnik sestavil:                                                                                      Predsednik : 

Milan KRIVOGRAD                                                                                Igor GOMILŠEK l.r.  

 

Dostavljen :  

- člani SPV 

- 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   

.- g. Aleksander Hočevar, Medobčinsko redarstvo 

- arhiv 


