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Zapisnik 
 

1. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
ki je bila v torek 17.02. 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. Krivograd Milan 
               Župan g. Dušan Krebel, ga. Jelka Klemenc, občinski cestni inšpektor 
 
Opravičil odsotnost :  vodja PO g. Tomaž Strmčnik, ravnatelj g. Janko Plešnik      
               
Dnevni red: 
 

1. Konstituiranje sveta in imenovanje predsednika sveta 
2. Obravnava Občinskega programa varnosti   
3. Razno 

 
Ad) 1.  
 
Uvodoma je župan pozdravil prisotne ter predlagal : 
 
za predsednika sveta  g. Igorja Gomilšek-a 
Prisotni so predlog soglasno potrdili. 
Administrativne  zadeve za SPV bo urejal g. Milan Krivograd 
 
g.  Gomilšek se je zahvalil za zaupanje in prevzel vodenje seje. 
 
Ad) 2. 
 
g. Krivograd je v povzetku predstavil prisotnim namen in vsebino predloženega Občinskega 
programa varnosti Občine Mežica ( v nadaljevanju :OPV).  OPV predstavlja vsebinsko 
osnovo – izhodišča za delovanje občinske redarske službe, ki je eden od pomembnih 
dejavnikov pri  zagotavljanju javne varnosti v Občini.  
 Iz  razprave : 
- vsi razpravljalci so podprli uvedbo redarske službe 
- g. Gomilšek je opozoril na premajhno osvetljenost prehodov za pešce  
- g. Šegel opozoril na postavitve stojnic na tržnici, ki večkrat zmanjšujejo preglednost 
voznikom 
- župan poudaril, da bo redar v zvezi s svojimi pristojnostmi v začetnem obdobju delovanja le 
ustno opozarjal vse morebitne kršilcem, po dogovorjenem prehodnem obdobju  pa bo pričel 
tudi z izrekanjem glob za storjene prekrške , v skladu s svojimi pristojnostmi. Sredstva od 
izrečenih glob so izvirni prihodek Občine. 



- g. Štern opozoril na problem parkiranja avtomobila za šolske prevoze na parkirišču OŠ 
( možna rešitev; na PM , namenjeno za invalide se dovoli parkiranje avta za šolski prevoz ) in 
na problem preglednosti ( na desno ) pri vklopu vozila iz Šolske ulice na regionalno cesto ( 
župan pojasnil, da ob upoštevanju stop znaka voznik ne-bi smel imeti problema ) 
- g. Arl opozoril na nepreglednost pri prehodu za pešce pri domu upokojencev ( g. Krivograd 
pojasnil, da je že pripravljen predlog za namestitev ogledala )   
- ga. Klemenc poudarila pomen predstavitve projektov, ki zadevajo področje prometa  na SPV 
 
Po razpravi je SPV soglasno sprejel sklep : 
Sklep št. 1 
 
SPV je obravnaval OPV in predlaga občinskemu svetu , da ga sprejme. 
 
Ad)3. 
a) 
Župan je predstavil projekte obnove lokalnih cest in sicer : 
- Preplastitev Gosposvetske ceste  , LZ 257211, cca 173 m 
- Preplastitev Kopališke ceste , JP 757 011, cca 322 m 
- Preplastitev ceste na Poleni , JP 757031, cca 67 m 
 
Izpostavil je problem obnove Gosposvetske ceste, kjer je možno izvesti cesto z pločnikom le 
v primeru, da je cesta urejena za enosmerni promet.  Občina želi obnoviti cesto in zgraditi 
pločnik tako, da bo varna za vse udeležence v prometu, posebej pa še za pešce. Večinsko 
mnenje stanovalcev ob tej cesti pa je proti ureditvi enosmerne ceste z pločnikom. 
 
Po predstavitvi in obravnavi projekta obnove Gosposvetske  ceste ter ureditvi enosmernega 
prometa po tej cesti je SPV soglasno sprejel sklep : 
 
Sklep št. 2   
  
SPV se je seznanil z predlagano rešitvijo uvedbe enosmernega prometa po Gosposvetski cesti 
in jo podpira, upoštevaje predvsem varnost vseh udeležencev v prometu, posebej še otrok. 
 
b)  
- g. Gomilšek  je še enkrat povabil vse prisotne , da se udeležijo predavanja na temo prometne 
varnosti, ki bo 26.02.2015 v Narodnem domu v Mežici 
 - na spletni strani Občine se naj uredi zavihek za SPV  
 
-  člani so se strinjali, da se vabila, zapisnike  in gradiva za sestanke SPV pošilja po 
elektronski pošti  
 

 
   

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 
- arhiv 


