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Zapisnik 
 

2. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
ki je bila 9.04. 2015 ob 18.00 uri  

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

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

2. Obravnava vlog 
3. Osnutek programa dela za leto 2015   
4. Razno 

 
Uvodoma so člani SPV soglasno potrdili predlagani dnevni red 
 
Ad) 1.  
 
Člani SPV so soglasno potrdili zapisnik 1. Redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 
 
Ad) 2. 
 
g. Krivograd je v uvodu predstavil vloge občanov, ki jih je prejel SPV. Na osnovi sklepa  SPV 
( iz preteklega mandata ) je pooblaščena skupina obravnavala vloge občanov in pripravila 
predloge rešitev. 
Po obravnavi posameznih vlog in predlogov za rešitev je SPV soglasno sprejel naslednje 
sklepe : 
 
1.  Vloga ga. Sonje VEDE, Mariborska c. 3, Mežica  
 
Sklep št. 1 : 
 
Do priprave in izvedbe celovite  ureditev  prometa  na območju Mariborske ceste  ter dalje do 
Gasilskega doma , vključno z ureditvijo površin za kolesarje in pešce naj pristojni organ 



Občine  odredi ustrezno  omejitev hitrosti  v celotnem poteku lokalne ceste od  Gasilskega 
doma, po Knapovški ulici, dalje po Prežihovi in Leški cesti ter po Mariborski cesti do 
priključka na regionalno cesto . 
Izvedba ter nadzor nad spoštovanjem omejitev hitrosti sta ustreznejša rešitev od predlagane 
namestitve  talne ovire  
 
 
2. Vloga g. Ivan-a Hodnik-a, Stržovo 12, Mežica v imenu podpisanih stanovalcev naselja 
Stržovo,    
 
Sklep št. 2 : 
 
Obravnavo predloga za izgradnjo cestne ovire na LK 257341  bomo nadaljevali potem, ko 
bomo pridobili rezultate preventivnih meritev hitrosti na lokalnih cestah znotraj naselja 
Stržovo. 
SPV bo podal predlog PP Ravne, da opravi meritve hitrosti na predlaganem območju. 
 
3.  Vloga g. Štruc Ivan , Plat 5, Mežica  
 
Sklep št. 3 : 
 
Postavitev ogledala pri zasebnem priključku na regionalno cesto R 2-1425, za dostop do hiše 
na naslovu  Plat št.5  bistveno ne povečuje preglednost vozniku, ki se vključuje na reg. cesto. 
K boljši preglednosti bi bistveno bolj pripomogla ureditev priključka. ( nasutje gramoza  na 
priključek, tako, da bi bil nivo priključka v dolžini cca 6 m poravnan z nivojem cestišča reg. 
ceste. ) Postavljanje prometnih znakov ter tudi ogledal na regionalni cesti je v pristojnosti 
Direkcije za ceste RS 
 
 
 
4.  Vloga za preverjanje varne šolske poti od stanovanjske hiše na naslovu Podkraj 38, Mežica  
( kmetija »Enci«)  
 
Sklep št. 4 : 
Na osnovi ugotovitev pooblaščene skupine ,  da šolska pot od  stanovanjske hiše na naslovu 
Podkraj 38, Mežica do Osnovne šole Mežica ne more biti varna šolska pot, posebej še v 
zimskih razmerah, predlagamo organiziran prevoz  v šolo na navedeni relaciji. 
 
Navedeni sklep je že v izvajanju od začetka šolskega leta 2014/2015.  
 
5.  Pobuda g. Gomilšek- a za postavitev ogledala pri mostu čet Mežo pri domu upokojencev  
( »Roblekov most« ) 
 
 
Po obravnavi predloga pooblaščene skupine je bil soglasno sprejet sklep  
Sklep št. 5 : 
 
Pooblaščena skupina na lokaciji preveri  možnost postavitve cvetličnih korit  ob stavbi doma 
upokojencev. Z  navedenim ukrepom bi preprečili parkiranje vozil ob stavbi. Le-ta  
zmanjšujejo preglednost vozniku pri vključevanju na Leško cesto iz smeri mostu.    
  
 
Skupina bo po ogledu podala predlog rešitve upravnemu organu Občine. 
 



 
6.  Predlogi za postavitev prometne signalizacije : 
 
 a)  pri priključku JP 757251 (izvozu iz parkirišča  stavb  Trg 4. aprila 6a in 6b )  na 
Knapovško cesto obstoječi znak zamenjat s STOP znakom. 
 
b)  pri priključku LK257331 na regionalno cesto iz smeri zdravstvenega doma  je potrebno 
postavit STOP znak. 
 
c)  pri priključku JP757471 na regionalno cesto iz smeri  Vrtca Mežica ( Modendorferjeva 
ulica ) je potrebno postavit STOP znak in narisat talne oznake ( predhodno preverit prostorske 
možnost )  
 
Predlogi pod tč. a in b so realizirani, predlog pod točko c vsled prostorskih omejitev ni možno 
realizirat.  
 
7.  Ureditev  pešpoti JP 757511  na Stržovem. 
 
Vsled  pomanjkanja finančnih sredstev načrtovana ureditev pešpoti v letu 2015 ni možna.    
Vzdrževalec lokalnih cest, Komunala Mežica naj ustrezno vzdržuje  navedeno pešpot. 
 
 
8.  Vloga g. Ivan-a Lesjak-a, Mariborska c. 13, Mežica  
Vložnik daje pobudo za postavitev znaka oz. zagotovitev parkirnega mesta za invalide na 
javnem parkirišču med stavbo Mariborske 13 in garažami    
 
Soglasno sprejeti sklep : 
Sklep št. 6 : 
 
Občinski upravni organ naj odredi izvedbo vertikalne in talne signalizacije za parkirno mesto, 
rezervirano za invalide na lokaciji javnega parkirišča pred stavbo na naslovu Mariborska 13, 
Mežica. 
 
 
9.  SPV je obravnaval problem preglednosti pri prečkanju reg. ceste na prehodu za pešce pri 
upravni stavbi TAB d.d. na Poleni. Upravni organ Občine naj v sodelovanju  z upravljalcem 
reg.ceste  obravnava to problematiko in o tem poroča SPV  čimprej. 
  
 
Ad) 3. 
 
Predsednik SPV je v uvodu predstavil osnutek programa dela SPV za leto 2015 
Prisotni so na osnovi razprave sprejeli naslednje usmeritve za delo : 
 
1. Varovanje šolskih poti  
-SPV bo v obdobju maj-junij 2015 obravnaval problematiko varnih šolski poti , tudi kot 
pripravo za izvedbo vsakoletnega varovanja šolskih poti ob pričetku šolskega leta 2015/2016 
- istočasno bo obravnaval tudi prispelo ponudbo o sodelovanju  pri projektu  
» INFRASTRUKTURNI PREDLOGI IN POBUDE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
MOBILNOSTI V OBČINI » 
- v septembru bomo skupaj z člani GD Mežica in Društva šoferjev in avtomehanikov izvedli  
varovanje šolskih poti 
 
2. Obvestilna signalizacija – akcija Zavarovalnice 



 
Do jeseni 2015 se podajo predlogi za postavitev obvestilne signalizacije na trasi šolskih poti, 
ki jo donira Zavarovalnica 
 
3. Vključevanje v akcije, ki jih organizira SPV na nivoju države. 
 
SPV se bo vključeval v aktivnosti , ki jih organizira SPV na nivoju države v okviru svojih 
možnosti. V jeseni ( oktober – november- december )  načrtujemo  izvedbo akcije za večjo 
varnost pešcev ( n. pr. » BODI VIDEN » )  
 
4. Aktivnosti SPV in OŠ Mežica 
 
Ravnatelj šole naj na naslednjem sestanku SPV  poroča o aktivnostih šole na tem področju. 
Na tej osnovi bi se  lahko v posamezne aktivnosti vključil tudi SPV 
 
5. Sodelovanje  SPV pri pripravi projektov Občine Mežica 
 
SPV , kot organ občinskega sveta, pristojen za preventivo in vzgojo v cestnem prometu bo v 
bodoče , v obdobju vsakoletne  priprave in sprejemanja proračuna Občine aktivno sodeloval z 
predlogi in mnenji glede investicij v občinsko infrastrukturo , skladno s svojo pristojnostjo. 
 
6. Spremljanje izvajanja nalog Občinskega redarstva     
 
Župan je prisotne seznanil, da se pričetek delovanja občinskega redarstva predvideva v juliju 
2015 
SPV bo v okviru svojih pristojnosti sodeloval pri pripravi usmeritev za delovanje občinske 
redarske službe na področju prometa. 
 
Ad) 4. 
Župan je posredoval predlog občana, da se za izboljšanje preglednosti  namesti ogledalo pri 
priključku na Prežihovo ulico iz smeri Zdravstvenega doma. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 
 
Sklep št.7 
Pred namestitvijo ogledala naj občinski cestni inšpektor preveri preglednost  na navedeni 
lokaciji, upoštevaje predpise glede žive meje ob cesti in o tem poroča SPV. 
 
 
 

 
   

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 


