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Zapisnik

3. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
ki je bila  27. avgusta 2007 ob 18.00 uri 

v sejni sobi Občine Mežica.

Prisotni :g. Igor Gomilšek, g. Igor Pšeničnik, g. Janez Kodela, g. Branko Šegel, 
                 

                Člani Sosveta PP Ravne in Občine Mežica : g. Albin Holcman, g. Tomaž Kunc, 
                                                                                       g. Darko Plevnik , g. Krivograd Milan
                                                                                        g. Rožej Marko  
         
               Vabljeni : župan, g. Dušan Krebel
                               Ravnateljica OŠ Mežica ga. Ivanka Lesnik
                                g. Kocen Franjo, direktor Komunala Mežica d.o.o.

             
DNEVNI RED :

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje  Sveta za preventivo in vzgojo v cest. prometu

2. Priprava izvedbe varovanja šolskih poti ob pričetku šolskega leta 2007/2008

3. Obravnava predlaganih ukrepov s področja cestne infrastrukture iz programa varnosti cestnega
prometa v občini Mežica (priloga )

4. Razno 
         
.
2. in 3. točko dnevnega reda bo Svet obravnaval skupaj z sosvetom Občine Mežica in 
PP Ravne na Koroškem  

Ad) 1. 

Zapisnik 2. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je soglasno potrjen 

Ad) 2.



Uvod in vodenje razprave po 2. točki dnevnega reda je prevzel g. Igor Gomilšek

Predlogi oz. razprava :
- g. Gomilšek uvodoma poudaril  pomen varovanja šolskih poti in pri tem izpostavil , da je potrebno
varovati tudi prehod preko regionalne ceste pri križišču zGosposvetsko ulico
- g. Holcman je prisotne seznanil , da je upravni odbor PGD Mežica obravnaval
vsakoletno sodelovanje gasilcev pri izvedbi varovanja šolskih poti ob pričetku šolskega leta
in zagotovil tudi nadaljno sodelovanje gasilcev, kot je to bilo do sedaj.  
- župan, g. Krebel  :
- prisotne je seznanil, da bodo obnovitvena dela na osnovni šoli Mežica trajala do 20.sept.2007,
vendar bo izvajalec z ponedeljkom 03.09.2007 zavaroval delovišče in zagotovil varen začasni vhod
v stavbo šolo.
- v okviru izvedbe varovanja šolskih poti je potrebno varovati tudi prehod otrok preko regionalne
ceste proti Reht-u na križišču z Gosposvetsko 
- ravnateljica, ga. Lesnik:
- šola bo preko spletnih strani, objave na CATV  obvestila starše o začasnem vhodu v stavbo šole
 - vodja policijskega okoliša  g. Rožej  prisotne seznanil z udeležbo policije pri varovanju
šolskih poti v Mežici  – sodeloval bo vodja okoliša,  po potrebi pa še patrulja policije,  ki  bo na
terenu.

Sklep : 
Konkreten potek varovanja bosta SPV in SOSVET , skupaj z udeleženci varovanja obravnavala v
četrtek 30.08.2007 z upoštevanjem predlogov iz današnje razprave.

Ad) 3.

Uvod in vodenje razprave po 3. točki dnevnega reda je prevzel g. Igor Pšeničnik
Člani Sveta za preventivo,sosveta ter vabljeni so z vabilom za ta sestanek prejeli tudi 
dopolnjen  predlog  ukrepov  iz  PROGRAMA VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V OBČINI
MEŽICA

Predlogi oz. razprava :

- župan, g. Krebel :
a) parkirišče pri Otroškem vrtcu :
 1. začasni ukrep – zaposleni parkirajo svoje avtomobile drugje in s tem sprostijo obstoječi parkirni
prostor
2. priprava začasne rešitve z povečanjem parkirišča pri vrtcu
3. dolgoročna rešitev je v pripravi v sklopu celovite rešitve odcepov in parkiranja ob regionalni cesti
skozi Mežica    
Za rešitev tega problema bi morali letos pripravit projekt, realizirat pa naslednje leto ( letos ni 
predvidenih sredstev za rešitev tega problema ) 

b) predlog ukrepov : 
-  župan  predlaga  Članom  SPV-ja  in  SOSVET-a  ,  da  v  sklopu  obravnave  ukrepov  v  okviru
PROGRAMA VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V OBČINI MEŽICA obravnavajo tudi
Predlog  ureditve  prometa,  ki  ga  pripravlja  urbanist  občine  Mežica  in  bo  pripravljen  do  konca
septembra 2007 . Na osnovi te in predhodnih razprav bi se pripravil predlog ukrepov za sprejem na
občinskem svetu. 

c) župan je prisotne seznanil z nameravano ureditvijo prometa na Poleni in predlagano rešitvijo
prometa na Prežihovi ulici, ki bo ostala dvosmerna.



- g. Rožej je prisotne seznanil , da pri trgovini Merkator predvidenega parkirnega mesta za invalide
ne bo, ker se lastnik( Mekator d.d. ) s tem ne strinja.

-  g. Šegel je opozoril na problem prometnega znaka  za omejitev hitrosti na reg.cesti  v naselju
Polena  (  nepreglednost  )  in  predlagal  omejitev  hitrosti  na  lokalni  cesti  od  regionalke  do
Orešnikovega mosta – na 30 km/uro 

-  g.  Kunc je opozoril,  da na  nekaterih  odsekih lokalnih  cest  vožnjo ovirajo veje,  ki  segajo na
cestišče , ponekod pa bi morali namestiti varnostne ograje, enako velja tudi za gozdne ceste.

- g. Holcman  - gasilci prav tako ugotavljajo, da do nekaterih kmetij ne pridejo z gasilsim avtom-
cisterno zaradi zaraščenosti cest z vejami. V zvezi s tem bodo podali predlog, vsekakor pa je zaradi
zagotavljanja požarne varnosti prehodnost cest nujno zagotoviti. 

g. Kocen – Komunala Mežica bo na lokalnih cestah odstranila vejevje

župan, g. Krebel – glede prehodnosti  oz.  čiščenja vej ob gozdnih cestah se bomo pogovorili  z
upravljavcem in vzdrževalcem gozdnih cest

Sklep :
Sosvet in svet za preventivo bosta v okviru obravnave ukrepov iz PROGRAMA VARNOSTI V
CESTNEM  PROMETU  V OBČINI MEŽICA obravnavala  še  predlog  ureditve  prometa,  ki  ga
pripravlja urbanist občine Mežica in potem pripravila predlog za občinski svet občine Mežica.

Ad) 3.

1. Župan je prisotne seznanil :
 - da bo premični radar od 10.09.2007 dalje nameščen v Mežici – za dobo 1 meseca. 

       - da je bil pri njem na seznanitvenem obisku  mag. Jurij FERME, direktor PU Slovenj Gradec   
       - glede poteka rekonstrukcije reg. ceste Polana –Mežica in vsakodnevnih naporih 
         Občine, da bi pospešila izvajanje del  

2. Prisotni so se seznanili z odgovorom DRSC glede naših predlogov za omejitev hitrosti 
na Podjunski ulici ( DRSC smatra da ni dovolj utemeljena ) in obnovitve talnih oznak
 ( obnovitev po planu do konca septembra 2007 ) in sprejeli sklep :

3. V sklopu rešitev problematike na Podjunski bomo obravnavali celovito rešitev ureditve prometa
na tem območju, ki jo pripravlja urbanist občine Mežica

Sestanek zaključen  ob 20 uri 

Zapisnik sestavil:                                                                                      Predsednik :
Krivograd Milan                                                                                      Igor Gomilšek  

Dostavljen : - člani sveta in ostali prisotni


