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Zapisnik

2. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
ki je bila  24. maja 2007 ob 18.00 uri 

v sejni sobi Občine Mežica.

Prisotni :g. Igor Gomilšek, g. Igor Pšeničnik, g. Janez Kodela, g. Krivograd Milan

                Člani Sosveta PP Ravne in Občine Mežica : ga. Mojca Šter, g. Albin Holcman, 
                                                                                        g. Rožej Marko  
         
               Vabljeni : pomočnik  komandirja PP Ravne g. Črešnik
                               Ravnateljica OŠ Mežica ga. Ivanka Lesnik
                               g.Mitja Lednik, OŠ Mežica
                               ga. Jelka Klemenc, komunalni inšpektor
                                g. Kocen Franjo, direktor Komunala Mežica d.o.o.

             
DNEVNI RED :

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

2. Obravnava osnutka programa varnosti v cestnem prometu v občini Mežica

3. Varna pot v osnovno šolo 
- obravnava načrta varnih poti v šolo 
- priprava izvedbe varovanja šolskih poti ob pričetku šolskega leta 2007/2008

4. Razno 
         
Uvodoma je sekretar sosveta , g. Krivograd navedel razloge za skupno sejo Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu  in Sosveta PP Ravne na Kor. in Občine Mežica
.
2. in 3. točko dnevnega reda bo Svet obravnaval skupaj z sosvetom Občine Mežica in 
PP Ravne na Koroškem  

Ad) 1. 

Zapisnik 1. 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. Pšeničnik

Člani Sveta za preventivo,sosveta ter vabljeni so z vabilom za ta sestanek prejeli tudi predlog
PROGRAMA VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V OBČINI MEŽICA z pozivom
Predsednika SOSVETA , da pripravijo pripombe in predloge za dopolnitev .

Predlogi oz razprava :
- g. Rožej je prisotne seznanil z poročilom o ogledu stanja lokalnih cest, cestne signalizacije
ter potrebnih parkirišč za invalide. 
Skupaj  s  komunal.  inšpektorjem,  ga.  Jelko  Klemenc  in  predsednikom  društva  invalidov
Mežica g. Vinkom Strgar-jem so opravili pregled obstoječih in potrebnih lokacij za parkirišča
invalidov. Parkirna mesta za invalide je potrebno urediti na sledečih lokacijah :

- pred stavbo občine – 1x
- pri zdravstvenem domu – 1x
- ob tenis igrišču – 1x
- pri narodnem domu – vsaj  1x
- pri trgovini Mercator – 1x

Predlogi  glede  ureditve  cest,  prometne  signalizacije  ter  prometnega režima so  razvidni  iz
priloženega zapisa o izvedenem pregledu  dne 05.04.2007.

ga. Jelka Klemenc :
 - predložen program varnosti v cestnem prometu je dober,
- občina Mežica ima po pogodbi občinskega inšpektorja za ceste,
-  občinska redarska služba je v nastajanju, organizirana naj bi bila za več občin skupaj
- občina mora imeti odlok o Svetu za preventivo, če ga še nima, ga je potrebno takoj sprejeti
- Problematika varnosti  cestnega prometa na Podjunski  ulici  je bila predmet obravnave že
večkrat , izvedba omejitve hitrosti z ovirami je stvar občine, ker je to v naselju, sicer pa to
Odobri Direkcija za ceste RS ( regionalna cesta )
g. Kocen : 
- predlog za izvedbo ovir za omejitev hitrosti na Podjunski predati v odobritev občinskemu
svetu ( finance ), sicer pa se je ta problem v preteklosti poiskušal rešit že večkrat, vendar žal
brezuspešno  

ga. Lesnik Ivanka : še vedno obstaja problem varnosti v cestnem prometu na lokaciji pri
otroškem vrtcu in pri osnovni šoli. Obravnavali so se že različni predlogi za rešitev , vendar
nobeden do sedaj še ni bil realiziran, saj se čaka na neko dolgoročnejšo rešitev – preusmeritev 
dostopa  do otroškega vrtca in osnovne šole na smer iz ulice Kralja Matjaža

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV ) in sosvet občine Mežica in PP Ravne
(SOSVET ) sta soglasno sprejela naslednji sklep :

Sklep št. 1
1. SPV in SOSVET  predlagata omejitev hitrosti na  30 km/uro na regionalni cesti proti

mejnemu prehodu REHT , na lokaciji Podjunske ulice od cerkve pa do križišča z
Gosposvetsko ulico. Sklep se z dopisom občinska uprava dostavi direkciji za ceste RS

2. Upravljalec regionalne ceste proti mejnemu prehodu REHT naj obnovi talne oznake –
sredinsko črto na tej cesti. Občinska uprava z dopisom o tem obvesti upravljalca

3. SPV in SOSVET sta prejela pobudo občanov za postavitev ogledala na lokalni cesti
       v naselju Stržovo ( Stržovo 37 ). Upravljalec lokalne ceste naj predlog pregleda, 
       ovrednoti in dostavi v sprejem na SPV.   

4. Dopolnjen  PROGRAM VARNOSTI V CESTNEM PROMETU V OBČINI MEŽICA 



bosta SPV  in SOSVET ponovno obravnavala , ter ga potem poslala v sprejem
občinskemu svetu.

Ad3)

Uvod in vodenje razprave po 3. točki dnevnega reda je prevzel g. Gomilšek

OBRAVNAVA NAČRTA VARNIH POTI V ŠOLO

Ravnateljica OŠ ga Ivanka Lesnik je predstavila naloge in prizadevanja šole, da seznanijo
otroke in starše z varno potjo v šolo. g. Mitja Lednik, ki  je izdelal načrt varnih poti v šolo pa
je prisotnim le-tega tudi predstavil.

Razprava/pripombe/predlogi :
- V načrt varnih poti v šolo dodati nevarno mesto št. 6 – lokacija : križišče

Gosposvetske in Podjunske ulice v naselju Stržovo
- Odsevne telovnike, ki so bili dostavljeni morajo nositi tudi vzgojiteljice, ko so na

sprehodu z otroki
- Varne poti v šolo je potrebno označit, z oznakami in talnimi označbami.

 g. Črešnik : 
- daje pobudo da se občina Mežica vključi v redno obveščanje Policijske postaje Ravne na
Koroškem  o problematiki varnosti v našem okolju  ( občine mežiške doline ) z  enournim
prispevkom , 2 x mesečno na CATV , stroške priprave prispevka se bi občine delile.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV ) in sosvet občine Mežica in PP Ravne
(SOSVET ) sta soglasno sprejela naslednji sklep :

Sklep št. 2

Načrt varnih poti v šolo se dopolni z 6. nevarnim mestom 
Lokacija : križišče Podjunske ulice z Gosposvetsko v naselju  Stržovo

PRIPRAVA IZVEDBE VAROVANJA ŠOLSKIH POTI  OB PRIČETKU ŠOLSKEGA
LETA  2007/08

- organizacija priprave in izvedbe varovanja  bo enaka kot doslej
- v juniju 2007 poslati vlogo na PGD Mežica, da se njeni člani vključijo v izvedbo

varovanja, kot vsako leto doslej
- za samo pripravo izvedbe varovanja se bosta SPV in SOSVET sestala v sredini

avgusta 2007
 

  
Sestanek zaključen  ob 2030 

Zapisnik sestavil:                                                                                      Predsednik :
Krivograd Milan                                                                                      Igor Gomilšek  

Dostavljen : - člani sveta in ostali prisotni
                   


