
 

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:032-004/2011-2 
Datum: 30.08. 2011  
 
 

Zapisnik 
 

2. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
ki je bila v ponedeljek 29. avgusta 2011 ob 18.00 uri  

v sejni sobi Občine Mežica. 
 
Prisotni : g. Igor Gomilšek, g. Igor Pšeničnik, g. Šegel Branko, g. Darko Plevnik, 
               Župan g. Dušan Krebel, g. Janko Plešnik, ravnatelj OŠ   
              g. Gerhard Pečovnik – PGD Mežica, ga.Jelka Klemenc , občinski cestni inšpektor , 
               vodja PO g. Grega Paternoster,m,  g. Milan Krivograd 
 
                
              
DNEVNI RED : 
 
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje  Sveta za preventivo in vzgojo v cest. prometu 
 
2. Obravnava režima dostopa do Osnovne šole Mežica  v času gradbenih del 
 
3. Priprava izvedbe varovanja šolskih poti ob pričetku šolskega leta 2011/2012 

 
 

4. Razno  
 
 
Ad) 1.  
 
Prisotni soglasno potrdili zapisnik 1. Sestanka Sveta za preventivo in vzgojo v cest. prometu 
Kot dodatek dogovoru iz 1. Sestanka  so se prisotni dogovorili , da je zapisnik sestanka, ki se 
potrjuje  v papirni obliki  na razpolago predsedniku sveta za potrebe vodenja sestanka.  
 
 
Ad) 2. 
Prisotnim je bil predstavljen dogovor glede ureditve varnega dostopa do zgradbe šole v času 
gradbenih del , ki je bil dosežen dne 24.08.2011 z izvajalcem del in sicer : 

- Peš dostop v stavbo šole bo možen samo skozi glavna vrata, prehod bo izvajalec 
ustrezno zavaroval.  

- Dostop do zobozdravnika je skozi stavbo šole 
- Izvajalec bo omogočil koridor za dostavo za potrebe šole in organiziran prevoz šolskih 

otrok 
- V popoldanskem in večernem času bo možen dostop do vhoda v športno dvorano  

 



- Občina poiskuša doseči začasno omejitev hitrosti na reg. cesti na relaciji Vrtec – 
pekarna 

- Za ves promet je zaprta Šolska ulica, razen za izvajalca, dostavo šole in stanovalce ob 
šolski ulici. 

 
Po obravnavi problematike dostopa, predvsem s stališča varnosti pešcev  je SPV oblikoval  
Stališče in sicer : 

- Varen dostop za pešce  je samo skozi glavna vrata, po zavarovani pešpoti ,vse druge 
možnosti peš dostopa niso varne 

- Ustavljanje osebnih vozil na regionalni cesti, pred vhodom za peš dostop do šole ni 
dovoljeno 

- Starši otrok , ki vozijo otroke v šolo bodo pisno obveščeni, da v času gradbenih del v 
okolici šole, uporabijo  za parkiranje svojih vozil bližnja parkirišča ( tržnica, narodni 
dom ) in peš pospremijo otroke do vhoda v osnovno šolo. 

 
Skladno s stališči je oblikovana vsebina  Obvestila o ureditvi varnega dostopa do stavbe OŠ, 
ki bo objavljena na spletu in v pisni obliki predana staršem otrok. 
Shema dostopa ter obvestilo o ureditvi varnega dostopa do stavbe osnovne šole sta prilogi 
tega zapisnika. 
Obvestilo o varnem dostopu do stavbe šole naj bo predvajano tudi na Koroškem radiu v sredo 
31.08.2011.  
 

 
 
Ad)3.  
 
Varovanje šolskih poti bo potekalo podobno kot v preteklem obdobju z poudarkom na okolico 
šole, kjer se izvajajo gradbena dela. Varovanje bodo izvajali člani PGD Mežica.   
Točke varovanja : 

- Na regional. Cesti, pri odcepu za Narodni dom  
- Pred vhodom v šolo  
- Pri vrtecu 
- Na avtobusni postaji 
- Na križišču ul. Kralja Matjaža in šolske ulice  
- Križišče Podjunske ul in Gosposvetske – izmenoma na reg. cesti pri odcepu proti 

Rehtu 
 

Varovanje bo potekalo od. 01.09.2011, vključno 14.09.2011, za eventuelno nadaljevanje se 
bomo dogovorili. 
Varovanje , krajše obdobje – cca 3 dni , bo potekalo tudi takoj počitnicah  ( nov/ 2011 ) 
V prihodnje bo potrebno pritegnit v varovanje tudi člane društva upokojencev.  
 
Ad)4. 
 

a) Potrebno je omogočit večjo promocijo aktivnosti SPV, o čemer bi morali pripravit   
predlog ( vsebina, izvedba ) - na naslednjem sestanku.   

b) Žive meje : 
Ga. Jelka  Klemenc, občinski cestni inšpektor je seznanila prisotne z problematiko 
Urejanja živih mej v smislu zagotavljanja preglednosti križišč na lokalnih cestah. 
Občani upoštevajo zahteve glede tega  in ni večjih problemov. 
 

c) g. Pšeničnik opozoril na : 
- neurejeno pešpot na Stržovem in njeno zoženje vsled posegov iz sosednjih parcel 
- rast vegetacije na lokalno cesto pri križišču Celovške in Gosposvetske 



d) Prometni znaki : 
- G. Šegel opozoril na nerealiziran sklep o postavitvi znaka »Otroci na cesti » na Poleni 
- Vloga stanovalcev zaselka Podkraj pri Mežici na območju GRAUF_a, da se postavi 

znak » Slepa pot  »pri odcepu z lokalne ceste ( Mežica _Štenge ) proti zaselku . 
- Zopet se namesti znak » živali na cesti » na cesti proti » Štengam« na lokaciji pašnika . 

 
Za postavitev navedenih znakov se zadolži upravljalca lokalnih cest – Komunala 
Mežica  
 

 
Zapisnik sestavil:                                                                                      Predsednik : 
Milan KRIVOGRAD                                                                                Igor PŠENIČNIK l.r.  
 
 
Priloge : - Obvestilo o ureditvi varnega dostopa do stavbe osnovne šole 
               - Shema varnega dostopa do stavbe osnovne šole 
 
Dostavljen :  
- člani Sveta 
- Župan g. Dušan Krebel, 
- g. Janko Plešnik , ravnatelj OŠ Mežica,  
- vodja PO g. Grega Paternoster 
- g. Franjo Kocen, Komunala Mežica 
- ga. Jelka Klemenc, občinskim cestni 8inšpektor 
- g. Gerhard Pečovnik, PGD Mežica 
- arhiv 
                      
 
  
 


