
 

Občina MEŽICA 

Trg svobode 1 

2392 MEŽICA 

Telefon: 02/82 79-350 

Fax: 02/82 79-359 

e-mail: info@mezica.si 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Številka:032-007/2014-4 

Datum: 28.08. 2015  

 

Zapisnik 
 

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

ki je bila 26.08. 2015 ob 19.00 uri  

v sejni sobi Občine Mežica. 

 

 

Prisotni :g. Igor Gomilšek, g. Ferdinand Arl, g. Šegel Branko,  

              g. Mirko Štern, g. Ambrož Blatnik, direktor Komunala Mežica d.o.o.,  ravnatelj OŠ  

              g. Janko Plešnik, župan g. Dušan Krebel, vodja PO g. Tomaž Strmčnik, 

              ga. Jelka Klemenc , občinski cestni inšpektor , g. Gerhard Pečovnik - PGD Mežica,     

              g. Jakob Naveršnik - Združenje šoferjev in avtomehanikov,  

              g. Aleksander Hočevar - medobčinsko redarstvo, g. Milan Krivograd, OU 

 

Opravičila odsotnost : ga. Elizabeta Pušpan       

               

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 3. Redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 ( SPV ) 

           2. Priprava izvedbe varovanja šolskih poti ob pričetku šolskega leta 2015/2016 

 

           3. Pričetek delovanja redarske službe v Občini Mežica  

 

     4. Razno  

          

 

Uvodoma so člani SPV soglasno potrdili predlagani dnevni red 

 

Ad) 1.  

a) 

Na  predlog predsednika so člani SPV soglasno sprejeli spremembo ukrepa glede preprečitve 

parkiranja pred stavbo » doma upokojencev »  in sicer se ta sedaj glasi : 

 

- na prostor, ki ga omejuje rob cestišča LZ 257201 ( cestišče odmerjeno od robnika na drugi 

strani v predpisani širini ) vzdolž  stavbe  »doma upokojencev«  od mostu  do vhoda na 

zahodni strani stavbe izvesti talno signalizacijo – prepoved parkiranja in ustavljanja  

 

b) 

Na  predlog g. Krivograd-a so člani SPV soglasno sprejeli spremembo 2. Točke  sklepa št. 3 

iz 3. Redne seje SPV , ki se sedaj glasi : 

Občinski upravni organ naju odredi izvedbo vertikalne signalizacije – postavitev znaka  

» območje umirjenega prometa » III-33 in posledično znaka III-34 z veljavnostjo na 

območju Šolske ulice. ( prednost pešcev, maksimalna  dovoljena hitrost 10 km/h )  
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Sklep št. 1  

 

Člani SPV so soglasno potrdili zapisnik 3. Redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu , vključno z predlaganima spremembama pod točko a) in b)  

 

Ad) 2. 

 

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

šoferjev in avtomehanikov Koroške 

 

a) Dogovorjeno glede varovanja šolskih poti : 

- Varovanje poteka od 01.09.2013 do vključno 09.09.2013 

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

R2 in R3 in pri prehodu  R3 na križišču z Gosposvetsko cesto-po končani 

rekonstrukciji Gosposvetske ceste 

- Varovanje poteka  v času 7,30 do 8,30 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 

 

   b) V času izvajanja gradbenih del na Gosposvetski ulici ni možna varna pot šolarjev po tej   

       ulici. Dela bodo trajala predvidoma do konca septembra 2015. Vsled navedenega  bo šola  

      pozvala starše otrok iz naselja Stržovo, naj sporočijo, če imajo zaradi navedenega težave z  

      prihodom in odhodom otrok iz šole. Po zbranih informacijah bo Občina obveščena o  

      razmerah in predlogih za morebitno potrebne ukrepe.   

 

 

Ad) 3. 

g. Hočevar – redar medobčinske redarske službe je predstavil delo in dosedanje izkušnje pri 

opravljanju redarstva v občinah Prevalje in Ravne.  

V Občini Mežica se bo pričela izvajat redarska služba z 01.09.2015. 

Redar bo prve tri mesece le  opozarjal kršitelje, nakar bo sledilo ukrepanje zoper kršitelje, 

skladno z predpisi. 

V teh dneh je bila občanom dostavljena zloženka Medobčinskega redarstva o pooblastilih 

redarja. Občina bo v naslednjem obdobju o pričetku redarske službe v Občini Mežica  

podrobneje obvestila občane preko spletne strani, CATV in občinskega glasila Šumc. 

 

 

 

Ad)4. 

 

1. SPV se je seznanil s sklepom 3. redne seje z dne  18.05.2015 Odbora za negospodarske 

dejavnosti  glede zagotavljanju varnosti otrok na območju Šolske ulice. 

SPV je v zvezi z navedeno problematiko sprejel sklepe , ki so že v izvajanju –  

Rok :30.09.2015,  ( glej točko 1/b tega zapisnika ) 

 

2. g. Krivograd je prisotne informiral o prijavi Občine na razpis AVP za brezplačni najem 

prikazovalnikov hitrosti, pri tem žal nismo bili izbrani ( 9 prikazovalnikov za celotno 

Območje Slovenije )  

 



Prisotni  podpirajo  predlog, da vendarle še letos namestimo prikazovalnik hitrosti na eni 

izmed lokacij ( Podjunska ulica ,Partizanska cesta ), potem ko je Občina prejela ugodno 

ponudbo o najemu prikazovalnika hitrosti  in ima že potrebno soglasje DRSC_ja za 

namestitev. 

 

3. Evropski teden mobilnosti v septembru 2015 

Ravnatelj OŠ, g. Plešnik je predstavil aktivnosti  in okvirno vsebino načrtovanega dogodka,  

le-ta bo podobna lanski , ki je bila dobro sprejeta. Načrtovan dogodek bo predvidoma 22. 

septembra 2015    

 

4.  Drugo 

- g.  Ferdinand Arl predlaga, da bi na pločnikih ob regionalki, ki so precej široki, zarisali 

koridorje za kolesarje. 

- g. Jakob Naveršnik sprašuje, kdo je dal dovoljenje za pritrditev table z napisom »Vertikala-

x« na ograji mostu čez Šumc na Mariborski cesti pri TP.  Tabla zmanjšuje vidno polje pri 

vključevanju s ceste Ob Šumcu na Mariborsko cesto 

Odgovor bo podan na naslednji seji SPV 

-. Ga. Jelka Klemenc je prisotne obvestila  , da se   na območju Občine Mežica trenutno 

ukvarja z problematiko živih mej, ki segajo na javne ceste ali pešpoti oz. zmanjšujejo 

preglednost na javnih cestah 

 

 

 

 

 

   

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. 

- g. Aleksander Hočevar, medobčinsko redarstvo 

- g. Gerhard Pečovnik - PGD Mežica,     

- g. Jakob Naveršnik - Združenje šoferjev in avtomehanikov,  

- arhiv 

 

 


