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Zapisnik 
 

1. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
ki je bila v torek 05. Aprila 2011 ob 18.00 uri  

v sejni sobi Občine Mežica. 
 
Prisotni :g. Igor Gomilšek, g. Igor Pšeničnik, g. Šegel Branko, g. Krivograd Milan 
               Župan g. Dušan Krebel, pomočnik  komandirja PP g. Črešnik Miroslav,  
               vodja PO g. Grega Paternoster 
 
                
               
               
Dnevni red: 
 

1. Konstituiranje sveta in imenovanje predsednika sveta 
2. Pregled dela v preteklem obdobju  
3. Plan dela za tekoče obdobje 
4. Razno 

 
 
Ad) 1.  
 
Uvodoma je župan pozdravil prisotne ter predlagal : 
 
za predsednika sveta  g. Igorja PŠENIČNIKA 
Prisotni so predlog soglasno potrdili. 
Administrativne  zadeve za SPV bo urejal g. Milan Krivograd 
 
g. Pšeničnik se je zahvalil za zaupanje in prevzel vodenje seje. 
 
Ad) 2. 
 
g. Krivograd je seznanil prisotne z problematiko varnosti in vzgoje v cestnem prometu, ki jo 
je v preteklem obdobju obravnaval Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
predvsem je bilo to : 
- problematika  cestno-prometne ureditve na posameznih področjih ( n.pr. IDZ za ureditev 
križanj reg. ceste  z lokalnimi na območju Mežice, režim prometa na območju Podjunske in 
Celovške ulice,  ) 
- obravnava šolske poti iz naselja Stržovo v OŠ Mežica na osnovi zahteve sveta staršev OŠ 
Mežica  
- problematika parkiranja pred otroškim vrtcem, pred osnovno šolo,  na avtobusni postaji 
- organiziranje varovanja šolskih poti ob pričetku vsakega šolskega leta 



Na podani pregled izvedenih aktivnosti ni bilo pripomb, hkrati je bil sprejet predlog, da 
izvedemo razpravo po toč. 2 in tč. 3 dnevnega reda skupaj 
 
Razprava : 
 
G. Gomilšek : 
 - kako je z realizacijo spremembe dostopa v vrtec, problematiko parkiranja pri vrtcu bo 
potrebno čimprej uredit 
- predlaga, da organiziramo predavanje glede prometne varnosti ( podobno kot je bilo pred 
časom v Ravnah )  
g. Šegel : 
- predlaga postavitev znaka »Otroci na cesti » na cesti od od reg. ceste do mostu čez Mežo v 
naselju Polena 
g. Paternoster : 
- predlaga predavanje o spremenjeni prometni zakonodaji in 
- organiziranje akcij v zvezi s pešci ( podobno, kot v preteklem obdobju ) 
 
g. župan : 
- SPV je bil v preteklem obdobju aktiven, vendar še ostajajo problemi, kjer bo moral biti 
aktiven 
Glede cest :  

a) Regionalna cesta  
- Projekt rekonstrukcije reg. ceste Poljana- Mežica se nadaljuje 

( projekt od Poljane do Štrikerja je v revidiranju, v letu 2011 se bo pričela izdelava 
projektne dokumentacije za odsek reg. ceste skozi Mežico ) 

- Pričenja se izdelava IDZ za ureditev Reg. ceste Mežica – Reht 
- Občina bo financirala pripravo projektne dokumentacije , DRSC pa izvedla ureditev 

dveh prehodov za pešce preko reg. ceste Mežica – Reht – še letos iz naslova 
interventnih sredstev. 

 
b) lokalne ceste  

- vse ceste, ki jih posodabljamo smo izvedli z razsvetljavo in pločnikom 
 

Glede parkiranja in dostopa do vrtca :  
- to problematiko so obravnavali skupaj z županom še ravnatelj OŠ, dir. vrtca in 

predsednik sveta staršev  in so si bili enotni, da se najprej apelira na starše, da  
upoštevajo pravila in  kjer se ne sme parkirat osebnega avtomobila naj to tudi ne 
počnejo.  

Problematika parkiranja v mestu : 
- g. župan : občina rešuje problematiko parkiranja v mestu, prevladati pa bi morala  

» filozofija » da se parkira le tam, kjer je to dovoljeno. Potrebno bo osveščati ljudi, 
včasih pa uporabit  še tudi druge ukrepe. 

- g. Paternoster : policija se ne nagiba k represivnim ukrepom, lokalna skupnost bo 
morala razmisliti o ureditvi parkirnih površin v centru mesta 
g.  Črešnik :  
- predlaga, da se tudi na sestanku z starši otrok obravnava problematika parkiranja, 
potrebno je najprej uporabit preventivne ukrepe  potem lahko uporabimo tudi kakšen 
represivni ukrep.  
- občinsko redarstvo ima pri prometni varnosti pomembno vlogo in ga je potrebno na 
nek način vzpostavit 
 
Zaključek : iz vsebine razprave je  razvidno, da tudi v bodoče ostajajo še naprej glavne 
aktivnosti SPV podobne tisti iz preteklega obdobja z poudarkom na preventivnem 
osveščanju vseh udeležencev v prometu  



 
 
Ad)3.  
 
-  člani SPV so opozorili na udarnem jame, ki so nastale na posameznih lokalnih cestah in jih 
je potrebno čimprej sanirat 
-  člani so se strinjali, da se vabila, zapisnike  in gradiva za sestanke SPV pošilja po 
elektronski pošti  
 
 

 
   

 
Zapisnik sestavil:                                                                                      Predsednik : 
Milan KRIVOGRAD                                                                                Igor PŠENIČNIK l.r.  
 
 
Dostavljen :  
- člani Sveta 
- Župan g. Dušan Krebel, 
- pomočnik  komandirja PP g. Črešnik Miroslav,  
- vodja PO g. Grega Paternoster 
- arhiv 
                      
 
  
 


