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Zapisnik

1. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
ki je bila v sredo 28. februarja 2007 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. Dimitrij Gaberšček
               
                Člani Sosveta PP in Občine : ga. Mojca Šter, g. Tomaž Kunc, g. Albin Holcman, 
                                                                g. Darko Plevnik, g. Rožej Marko  
              
              
Dnevni red:

1. Konstituiranje sveta in imenovanje predsednika sveta
2. Seznanitev z nalogami in vsebino dela sveta
3. Razno

Ad) 1. 

Uvodoma je župan pozdravil prisotne ter predlagal :

za predsednika sveta  g. Igorja Gomilšeka

Prisotni so predlog soglasno potrdili

g. Gomilšek 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 preteklosti obravnaval SOSVET ( Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ni
bilo ), predvsem je bilo to :
- problematika  cestno-prometne ureditve na posameznih področjih ( n.pr. povezovalna cesta
Podjunska _Celovška )
- problematika parkiranja pred otroškim vrtcem, pred osnovno šolo,  na avtobusni postaji
- organiziranje varovanja šolskih poti ob pričetku vsakega šolskega leta

g. Gaberšček je prisotne opozoril na pomembnost vzgoje in izvajanje  preventivnih
ukrepov na področju varnosti v cestnem prometu.



Župan, g. Krebel je prav tako poudaril pomembnost vzgoje v naporih za izboljšanje varnosti v
cestnem prometu. 
V prihodnje naj bi Svet povabil k sodelovanju  širši krog zainteresiranih
za to problematiko ( n.pr. društvo invalidov v zvez z parkirnimi mesti za invalide v Mežici )
Glede varovanja šolskih poti bi lahko pripravili zgibanko o varnih poteh v šolo 
Prav tako je potrebno v bodoče bolj tekoče obnavljati talne označbe.

Ad)3. 

Župan , g, Krebel je prisotne seznanil z projektom in predvidenim potekom rekonstrukcije
regionalne ceste od Poljane do Mežice 
V tem obdobju bo precej moten promet na tej relaciji, zato bomo morali biti vsi  potrpežljivi
in pazljivi . Opozoril je na pomankljivo cestno –prometno ureditev z znaki pred semaforjem
iz smeri Mežice proti Prevaljam ( ni  dovolj znakov za zmanjšanje hitrosti ) 
Na  slednje bo PP opozorila izvajalca del . 

g. Šegel je opozoril na  :
- problem parkiranja pri banki 
- vidnejšo označbo  prehoda za pešce  pred šolo 
- parkiranje na avtobusni postaji  

Župan, g Krebel :
Ceste,parkirišča,cestno-prometni režim v Mežici v celoti urediti tako, da bo omogočil varno
vožnjo in parkiranje ter hkrati zagotovil maksimalno varnost pešcem.

g. Gomilšek :
Kako je z 

- postavljanjem ogledal na nepreglednih mestih,
- določanjem con z omejitvijo hitrosti 30 km/h
- gradnjo cestnih ovir za zmanjšanje hitrosti 

 
g. Gaberšček :                                                           

- glede prometnega znaka ( prehod za pešce ) pri šoli bodo posredovali opozorilo
upravljalcu ceste

- glede ogledal ter ukrepov za omejitve hitrosti pa je potrebno posredovati konkretne
predloge v obravnavo upravljalcu ceste

g. Kunc :
- opozoril , da ni prehoda za pešce pri avtobusni postaji na »Torčevi žagi »

Župan, g Krebel :
 Prisotne seznanil z možnostjo izgradnje pločnika od naselja Torčeva žaga pa do avtobusne
postaje Torčeva žaga. To možnost je bila preverjena vendar občina ni zmožna to financirat.
V sklopu rekonstrukcije ceste bo rob ceste izveden tako, da bo možna hoja  po nekoliko
dvignjenem robu ceste, kar bo vendarle bolj varno, kot je to sedaj.
Boljšo rešitev za pešce pa se bo poskušalo najti v sklopu izgradnje kolesarske steze od Mežice
do Poljane



Prisotni so se glede objave in potrjevanja zapisnikov Sveta dogovorili :

Zapisnik sestanka se pošlje predsedniku in članom  Sveta v 10 dneh po sestanku v pregled .
V 1-2 dneh  člani Sveta  potrdijo oz. dajo pripombe, nakar gre zapisnik v objavo na spletno
stran občine z pripombo » nepotrjen »
Zapisnik sestanka se dokončno potrdi na naslednjem sestanku Sveta.

  

Zapisnik sestavil:                                                                                      Predsednik :
Krivograd Milan                                                                                      Igor Gomilšek  

Dostavljen : - člani Sveta
                     

 


