
 

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:032-004/2011-4 
Datum: 22.10. 2012  
 

Zapisnik 
 

4. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
ki je bila 28.avgusta 2012 ob 18.00 uri  

v sejni sobi Občine Mežica 
 
Prisotni : g. Igor Pšeničnik,  g. Darko Plevnik,g. Igor Gomilšek 
              Župan Dušan Krebel, ga. Petovar, OŠ Mežica   
              ga. Jelka Klemenc, občinski cestni inšpektor ,  
             vodja PO g. Grega Paternoster,m,  g. Milan Krivograd 
             g. Gerhard Pečovnik , PGD Mežica 
             g. Naveršnik , Združenje šoferjev in avtomehanikov   
            g. Milan Krivograd                              
 
         
DNEVNI RED : 
 
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje  Sveta za preventivo in vzgojo v cest. prometu 
 
2. Priprava izvedbe varovanja šolskih poti ob pričetku šolskega leta 2012/2013 
 
3. Razno  
 
Ad) 1.  
 
Prisotni soglasno potrdili zapisnik 3. Sestanka Sveta za preventivo in vzgojo v cest. prometu 
 
Ad) 2. 

a) Dogovorjeno glede varovanja : 
- Varovanje poteka na 6-tih mestih, kot prejšnje leto, kombinirano se varuje na križišču 

R2 in R3 in pri prehodu  R3 na križišču z Gosposvetsko cesto 
- Varovanje poteka  v času 7,30 do 8,30 in potem še od 11,40 do 12,30 
- Varovanje poteka od 03.09.2012 do 12.09.2012 
-  združenje šoferjev in avtomehanikov se bo vključilo v varovanje z enim članom 
- Naslednje varovanje ob »krompirjevih počitnicah«, 2-3 dni 

 
b) Ga. Petovar seznanila prisotne z načrtom varnih šolskih poti, ki ga je pripravila šola 

 
c) - Signalizacijo pri križišču šolske ul. z R2 je potrebno uredit pred pričetkom pouka 
- 30.08.2012 naj skupina v sestavi župan, ga. Klemenc, g. Paternoster , član SPV in 

predstavnik OŠ pregledajo stanje in ureditev prometne signalizacije pri OŠ ter 
predlagajo še potrebno dopolnitev obstoječe. 
 



d) – župan : občina je pridobila PGD dokumentacijo za ureditev dveh prehodov za pešce 
preko R2 ( pri križišču R2 in R3 ) in preko R3 na Stržovem in si prizadeva, da bosta 
čimprej tudi dejansko urejena 

- G. Gomilšek : starše je potrebno seznanit z varnimi šolskimi potmi  
- G. Paternoster opozoril, da se znak pri orešnikovem mostu ne vidi, to je treba takoj 

urediti. 
- G. Krivograd obvestil prisotne , da bo postavitev neprometne signalizacije – 2. Faza 

realizirana predvidoma do konca oktobra. 
 
 

  
 
Sestanek zaključen ob 19,30 
 
 
 
Zapisnik sestavil:                                                                                      Predsednik : 
Milan KRIVOGRAD                                                                                Igor PŠENIČNIK l.r.  
 
Dostavljen :  
- člani Sveta 
- Župan g. Dušan Krebel, 
- g. Janko Plešnik , ravnatelj OŠ Mežica,  
- vodja PO g. Grega Paternoster 
- ga. Jelka Klemenc, občinskim cestni inšpektor 
- g. Gerhard Pečovnik, PGD Mežica 
- arhiv 
                      
 


