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Občinski  svet Občine Duplek 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 

Številka: 

Dne: 1. 4. 2015 

ZAPISNIK IN SKLEPI 

 

2. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek, ki je bila dne 

1. aprila 2015, ob 17. uri v prostorih Občine Duplek.  

 

Prisotni:  

Simon Poštrak, Peter Zajc, Marjan Vrbnjak, Marko Rahle, člani sveta, Simon Košti je svoj 

izostanek opravičil 

Mitja Horvat, župan 

Dušanka Novak – občinski urad 

   

Sejo je vodil predsednik sveta. 

 

1. TOČKA 

Obravnava in potrditev dnevnega reda 
 

Dnevni red so člani prejeli skupaj z gradivom in sklicem seje. 

 

Razpravljavci: / 
 

 

Sklep št. 3: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek potrdi dnevni 

red 2. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v predlagani vsebini. « 
 

Prisotni 4 člani, ZA 4 člani 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2. TOČKA 

Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje 

 

Zapisnik  so člani prejeli skupaj z gradivom in sklicem seje. 

 

Razpravljavci: / 

 

Sklep št. 4: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek potrdi 

zapisnik 1. redne seje sveta. « 
 

Prisotni 4 člani, ZA 4 člani 

 

Sklep je bil sprejet. 
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3. TOČKA 

Obravnava in sprejem Programa dela SPVCP Občine Duplek za leto 2015 

 

Predlog programa dela je predstavil predsednik sveta.   

 

Razpravljavci: Simon Poštrak, Marko Rahle, Marjan Vrbnjak, Peter Zajc 

 

Sklep št. 5: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek sprejme 

Program dela Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek v letu 2015.« 
 

Prisotni 4 člani, ZA 4 člani 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. TOČKA 

Dogovor o izvedbi nalog, načrtovanih v I. trimesečju 

 

Uvodne besede je podal predsednik sveta. Ker je prvo trimesečje že mimo, se dogovorijo o 

izvedbi nalog za drugo trimesečje. 

 

Razpravljavci: Simon Poštrak, Marko Rahle, Marjan Vrbnjak, Peter Zajc 

 

Sklep št. 6: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek bo v II. 

trimesečju leta 2015 izvedel naslednje aktivnosti: 

 
1. Pregled in ocena primernosti postavljene prometne signalizacije na nekaterih 

izpostavljenih odsekih cest. V primeru ugotovitev neustreznosti ali pomanjkljivosti, 

bomo upravljavcu ceste predlagali ustrezno ureditev. 

Dogovorjeno je bilo, da bosta  pregled prometne signalizacije opravila Marjan 

Vrbnjak in Simon Poštrak. S pregledi bosta pričela v četrtek, 9.4.2015. 

 

2. IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV PROMETNE VZGOJE 

Udeležba na seminarju za mentorje prometne vzgoje s poudarkom na varnosti 

udeležencev v prometu, ki bo 13. 4. 2015 

 

            Predsednik sveta je predstavil delavnico, ki bo letos izvedena v Mariboru. Klub 

temu, da naše OŠ letos ne sodelujejo v tekmovanju »Kaj veš o prometu« je predlagal, 

da oba predstavnika sveta, ki prihajata iz OŠ, apelirata na vodstva OŠ in mentorje, 

da se delavnice udeležita, saj je namenjena tudi izvajanju kolesarskih izpitov. Poleg 

tega delavnica naslednje leto verjetno ne bo izvedena v Mariboru. Gradivo v tej zvezi 

je bilo še poslano na obe OŠ 

 

3. KOLO  V  PROMETU 

 Kolesarski izpiti, 

 Varno kolo (pregled koles in koles z motorjem), 
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           Kolesarski izpiti se izvajajo v 5. razredu obeh OŠ in jih kot običajno izvajajo mentorji 

v OŠ ob pomoči drugega osebja OŠ. Obvezna je tudi udeležba VPO Marka Rahle, ki 

pa je opozoril, na pravočasno obveščanje o datumu izpitov.  

 

4. BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA  -   maj 2015 

 izvedba aktivnosti, ki so namenjene mladim kolesarjem 

 

            Nosilec aktivnosti: SPVCP, OŠ  in Policija O konkretnih nalogah se bomo 

dogovorili, ko bo akcija razpisana s strani SPVCP RS. 

 

5.  VARNOST OTROK NA ŠOLSKIH POTEH – maj 2015 

 razgovor z učenci 4. razredov OŠ Korena in Duplek, 

 navodila za varno vključevanje v promet, 

 

           Predsednik sveta je povedal, da je učiteljica 4. razreda OŠ Korena izrazila željo, da bi 

izvedli krajše predavanje o varnosti v prometu za otroke 4. razreda. Ker aktivnost 

sovpada z zaključkom pouka v OŠ je bilo dogovorjeno, da nalogo izvede VPO in član 

sveta Marko Rahle in sicer v obeh OŠ (Korena in Duplek) G. Rahle se čim prej 

dogovori z učitelji 4. razredov obeh OŠ za ustrezen termin, nalogo pa je treba izvesti 

najkasneje do konca maja 2015. 
 

 

Prisotni 4 člani, ZA 4 člani  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. TOČKA 

Pobude in predlogi 

 

Simon Poštrak je dal pobudo, da se namesto ležečih policajev prouči možnost nakupa 

svetlobnih tabel v primeru, kjer se pokaže potreba po umiritvi prometa. 

 

 

Seja sveta je bila zaključena ob 18.40. 

 

          Marjan Vrbnjak 

Zapisala:         predsednik 

 

Dušanka Novak 


