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Zapisnik 

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

ki je bila 29. Novembra 2016 ob 18.00 uri 

v gostišču Krebs v Mežici. 

 

Prisotni : g. Šegel Branko, g. Igor Gomilšek , ga. Elizabeta Pušpan 

                Župan Dušan Krebel, vodja PO g. Tomaž Strmčnik, g. Milan Krivograd, OU 

                g. Janko Plešnik, ravnatelj OŠ Mežica, ga. Jelka Klemenc, občinski cestni inšpektor 

                Člani PGD Mežica : g. Gerhard Pečovnik , g. Oderlap, g. Jože Oprešnik,  

                                                  ga. Jožica Zorman, g. Gosnik Franjo , g. Vehovec 

               Združenje  šoferjev in avtomehanikov : g. Jakob  Naveršnik 

 

Opravičil :  

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

 

         

DNEVNI RED : 

 

1. Analiza varovanja šolskih poti ob pričetku šolskega leta 2016/2017 

2. Razno  

 

Ad) 1. 

Predsednik se je najprej zahvalil vsem udeležencem varovanja šolskih poti za njihov 

prispevek v tej akciji ter jih hkrati pozval, da spregovorijo o samem poteku varovanja oz. o 

eventuelnih posebnostih pri izvedbi  varovanja.   

 

Župan Dušan Krebel  

Zahvalil se je vsem sodelujočim pri varovanju šolskih poti, posebej pa še prostovoljcem, 

članom PGD Mežica in Združenja šoferjev in avtomehanikov. 

Zahvala velja tudi članom SPV in vodji PO g. Tomažu Strmčniku za njihovo prizadevanje pri  

izvajanju aktivnosti za povečanje varnosti v cestnem prometu v Občini. 

Pri vsem tem pa je najbolj pomembno, da ne beležimo prometnih nesreč na poti v šolo ali iz 

šole. 

 

g. Gerhard Pečovnik  

Pri sami izvedbi akcije ni bilo posebnosti. Opozoril pa je na problem parkiranja avtomobilov 

na avtobusnio postaji, ki je prisoten že vrsto let.  

 

 g. Tomaž Strmčnik – vodja PO 

Tokom varovanja ni bilo nesreče in tudi ne drugih, neobičajnih dogodkov. Zahvalil se je vsem 

udeležencem varovanja šolskih poti kot tudi članom SPV za sodelovanje pri aktivnostih za 

izboljšanje varnosti v cestnem prometu. V prihodnje bo potrebno posvetiti več pozornosti 

preventivnim aktivnostim na področju vzgoje – izboljšanje kulture obnašanja za volanom. 
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g. Janko Plešnik , ravnatelj OŠ Mežica  

Zahvalil se je vsem sodelujočim pri varovanju šolskih poti. Izpostavil pa je že ponavljajoči 

problem parkiranja pri vrtcu in na cestišču Šolske ulice pred šolo, predvsem v jutranjem času 

prihoda ( prevoza ) otrok v šolo oz. vrtec. 

 

ga.  Jelka Klemenc , občinski cestni  inšpektor 

 

Poudarila je  tudi pomen izvajanja vzgojno izobraževalnih aktivnosti, saj  kultura obnašanja 

voznikov ni na ustreznem nivoju. 

 

g. Igor Gomilšek, predsednik SPV  

V povzetku razprave je ugotovil, da je bilo tudi tokratno varovanje šolskih poti  uspešno 

izvedeno. Še vedno pa ostaja problem parkiranja os. avtomobilov  pri vrtcu in na cestišču 

Šolske ulice pri OŠ 

Ena od prihodnjih aktivnosti  SPV bo prav akcija opozarjanja voznikov na pravila parkiranja. 

 

 Ad) 2. 

 - prisotni so bili povabljeni na akcijo SPV (začetek januarja 2017) v kateri bomo pešce 

opozarjali na pomembnost, da se za sprehode v večernem času opremijo s svetlečimi predmeti 

( svetleči trakovi, kresničke, itd) in uporabljajo svetlejša oblačila. Tako bodo kot pešci 

bistveno bolj varni na voznih  površinah in ob njih. 

 - predsednik SPV je pohvalil članek  PROMETNA VARNOST IN LOKALNA SKUPNOST 

, objavljen v septemberski številki glasila ŠUMC 

 

 

  

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  

- ga. Jelka Klemenc, občinski cestni inšpektor    

- arhiv 

                      

 


