
 

Občina MEŽICA 

Trg svobode 1 

2392 MEŽICA 

Telefon: 02/82 79-350 
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e-mail: info@mezica.si 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Številka:032-007/2014-6 

Datum: 03.05. 2016  

 

Zapisnik 
 

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

ki je bila 03. marca 2016 ob 18.00 uri 

v sejni sobi Občine Mežica. 

 

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

                vodja PO g. Tomaž Strmčnik, g. Milan Krivograd, OU 

                 g. Ambrož Blatnik , Komunala Mežica d.o.o. 

                 

Opravičili :  

ga. Elizabeta Pušpan 

Župan Dušan Krebel 

g. Janko Plešnik, ravnatelj OŠ   

ga. Jelka Klemenc, občinski cestni inšpektor    

 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Potrditev zapisnika 4. in 5. redne seje  Sveta za preventivo in vzgojo v cest. prometu 

 

2. Seznanitev z projektom  

- preplastitve občinskih cest  v letu 2016 

- hitrostne ovire na Podjunski  

 

3. Obravnava vlog  

- parkirni prostori pred  Frizerstvom Tasič  

-predlog za  hitrostne ovire na Leški ( proti kopališču) 

 

4. Razno  

- problematika osvetljenosti prehodov za pešce na reg. ceste skozi Mežico 

  

 

Uvodoma so člani SPV soglasno potrdili predlagani dnevni red 

 

         

Ad) 1. 

 

Člani SPV so soglasno potrdili zapisnika 4. in 5. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu. 
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Ad) 2. 

 

Preplastitev občinskih cest v letu 2016 

 

Člani SPV so se seznanili z projektom preplastitve cest v Mežici v letu 2016 ( Zgornja 

Lenartova JP 757171 in JP757181 -217m; Ureditev parkirišča pri ZD; RII-Praper JP 757031 

na Poleni – 67 m; Pešpot na Stržovem, I.faza -52 m in preplastitev cest mimo kmetij  

Gutovnik in p.d. Pikalo) in nanj niso imeli pripomb. 

 

Hitrostne ovire na Podjunski ulici oz  R III Mežica-Reht  

 

g. Krivograd seznanil prisotne  z potekom projekta izvedbe hitrostnih ovir na Podjunski, ki se 

je pričel na pobudo občanov, prvotno za izvedbo prehoda za pešce na lokaciji gostišča Krebs. 

Po strokovni presoji ( DRCS, DRI in projektant ) smo projekt usmerili v izvedbo hitrostnih 

ovir, kar bo izboljšalo prometno varnost na celotni trasi Podjunske ulice.    

Trenutno je projekt v fazi priprave dokumentacije za pridobitev soglasja upravljalca državnih 

cest -DRSC.  Projekt predvideva izvedbo hitrostnih ovir na regionalni cesti Mežica -Reht na 

treh lokacijah in sicer : 

- Pri gostišču Krebs, takoj po odcepu  na Celovško cesto 

- Na lokaciji obstoječega prehoda za pešce iz smeri Stržovega ( BIČ) 

- Takoj po drugem odcepu – JP v naselje Stržovo  v smeri vožnje proti Reht_u 

 

Prisotni podpirajo izvedbo hitrostnih ovir na predlaganih lokacijah.  

 

 

Ad) 3. Obravnava vlog 

 

1.Vloga FRIZERSTVA TASIČ, Marjeta Tasič s.p., Mežica 

 

SPV je obravnaval vlogo, prejeto 02.02.2016 in v zvezi s tem sprejel naslednji sklep : 

 

Občina naj pridobi strokovno rešitev, ki bo udejanila CONO ZA PEŠCE  na desni strani 

regionalne ceste (v smeri vožnje proti Prevaljam ) v območju  od stavbe banke ( Trg Svobode 

16 ) do stopnišča pri stavbi , Partizanska cesta 3, izjema bi bila le dostava  k obstoječim 

lokalom. Občina z pridobljenimi rešitvami seznani SPV. 

Rok: čimprej  

 

2.Vloga občanov ( v njihovem imenu Uroš Vrčkovnik ) , stanujočih na Leški cesti - LC 

350273 Mežica-Leše 

 

Občani se obračajo na SPV z prošnjo, da le ta preuči možnost izvedbe hitrostne ovire na 

navedeni cesti  v območju od » Roblekovega mosta » do odcepa na Kopališko pot. 

SPV je v zvezi s tem sprejel sklep, da na naslednji seji obravnava priporočila, pogoje, itd. , na 

osnovi katerih bi se lahko odločali  o gradnji hitrostnih ovir na lokalnih cestah. Sprejeta 

pravila – smernice  bi veljala tudi za vse druge potencialne vlagatelje. 

  

 

Ad) 4. Razno 

 

1.Problematika osvetljenosti prehodov za pešce  na reg. cesti skozi Mežico  

 

g. Krivograd prisotnim predstavil ukrepe za izboljšanje osvetljenosti omenjenih prehodov za 

pešce, ki so že v fazi realizacije. 

SPV podpira predstavljene ukrepe in zahteva, da se čimprej izvedejo.   



  

 

2. Akcija BODI VIDEN-PREVIDEN 

 

g. Gomilšek je predstavil omenjeno akcijo, SPV podpira  njeno izvedbo v jeseni 2016 ali 

eventuelno kasneje. 

Za pridobitev ugodnega termina za izvedbo le-te bo g. Gomilšek kontaktiral  g. Črešnika PP 

Ravne na Koroškem  

 

 

3. 

g. Ambrož Blatnik opozoril na : 

- potrebno predstoječo  menjavo prometnih znakov, kar je posledica uveljavitve nove 

zakonodaje 

- na še nerealizirano pobudo o zapiranju dela Celovške ceste od križišča z reg. Cesto RII  pa 

do priključka na povezovalno Ulico z Podjunsko (pri cerkvi ) za promet 

 

4. 

g. Krivograd  prisotne seznanil z aktivnostmi Občine za postavitev dveh prikazovalnikov 

hitrosti na regionalni cesti skozi Mežico. 

   

 

 

Zapisnik sestavil:                                                                                      Predsednik : 

Milan KRIVOGRAD                                                                                Igor GOMILŠEK l.r.  

 

Dostavljen :  

- člani Sveta 

- 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    

- arhiv 

                      

 


