
 

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:032-007/2014-7 

Datum: 22.08. 2016  

 

Zapisnik 
 

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

ki je bila 09. junija 2016 ob 17.30 uri 

v sejni sobi Občine Mežica. 

 

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

               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 6. redne seje  Sveta za preventivo in vzgojo v cest. prometu ( SPV) 

2. Informacija o varnostni problematiki v letu 2015 ( poglavje o PROMETNI VARNOSTI ) 

3. Obravnava pobud za izvedbo hitrostnih  ovir  na lokalnih cestah  

4. Seznanitev z izvajanjem posameznih projektov : 

- ureditev signalizacije avtobusnega postajališča  

- namestitev prikazovalnikov hitrosti 

5. Razno  

 

 

Predsednik SPV je uvodoma ugotovil, da so trije od 5-tih članov SPV prisotni in, da lahko 

nadaljujejo  z delom. Prisotni člani  SPV so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

         

Ad) 1. 

 

Člani SPV so soglasno potrdili zapisnik 6. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu z naslednjim dopolnilom : 

 

1.  Ad 3/tč1  

- Vložnico, ga.Tasič obvestiti o sprejetem sklepu SPV, predtem pridobiti informacijo o 

možnem roku za realizacijo sklepa SPV – pridobiti strokovna rešitev za CONO ZA PEŠCE 

 

2. Ad 4/tč3  

- g. Ambrož Blatnik ponovno opozoril na še nerealizirano pobudo, navedeno v 2. alineji 

navedene točke  

Odgovor g. Krivograd : 

- za navedeno pobudo bo pristojna služba pridobila strokovno mnenje in skladno le-temu 

ukrepala. 

mailto:infomezica.si


 

Ad) 2. 

Prisotni člani so se soglasno strinjali, da se obravnava informacije o varnostni problematiki v 

letu 2015 prestavi na naslednjo sejo SPV. 

 

Ad3) 

Prisotni so se strinjali, da se obravnava pobud za izvedbo hitrostnih ovir na lokalnih cestah 

opravi na seji SPV, ko bo zagotovljen širši sestav vabljenih na seje SPV (cestni inšpektor, 

vodje PO in eventuelno prestavnik prometne policije). 

Načeloma pa bo potrebno upoštevat : 

-  Zakon o cestah (21.člen)  

- kjer so zgrajeni pločniki, zaradi varnosti pešcev ne-bi bilo potrebno izvesti hitrostnih ovir 

- pri odločitvi o izvedbi hitrostnih ovir naj bi bila pomemben dejavnik tudi frekvenca prometa 

 

Ad4) 

Seznanitev z izvajanjem posameznih projektov: 

- g. Ambrož Blatnik je prisotne seznanil z predvideno ureditvijo signalizacije na avtobusni 

postaji 

- g. Krivograd je prisotne seznanil z realizacijo namestitve prikazovalnikov hitrosti na reg. 

cesti R2 skozi Mežico  

Prisotni so se strinjali, da je bilo v Občini v zadnjem obdobju izvedenih kar nekaj ukrepov ( 

poleg kontinuirane modernizacije cest, gradnje pločnikov, itd), ki izboljšujejo prometno 

varnost ( ureditev 3 modernih prehodov za pešce preko reg. Ceste ( t.i. bičev), namestitev 

prikazovalnikov hitrosti na reg. cesti skozi Mežico in proti Rehtu, izboljšanje osvetlitve 

prehodov za pešce na reg. cesti skozi Mežico, ureditev signalizacije na AP ) 

 

Ad5) 

 

1.  Pobuda za namestitev ogledala na Podjunski ulici na križišču z Celovško.( pri stavbi HE) 

 

Vozniku iz smeri Celovške ulice pri vključevanju v križišče z Podjunsko ulico zmanjšujejo 

preglednost ( v smeri proti Rehtu) parkirana vozila na zasebnem parkirišču. 

Mnenje prisotnih je, da se najprej poiskuša odpraviti vzrok za nepreglednost, v tej zvezi bi se 

po predhodnem posvetu z cestnim inšpektorjem kontaktiralo z lastnikom zasebnega  

parkirišča. 

 

2. Vloga policijskega sindikata Slovenije za podporo pri izdaji preventivne publikacije 

 

Prisotni so soglasno ugotovili, da SPV nima sredstev za navedeno finančno podporo.  

 

 

Zapisnik sestavil:                                                                                      Predsednik : 

Milan KRIVOGRAD                                                                                Igor GOMILŠEK l.r.  

 

Dostavljen :  

- člani SPV 

- 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 


