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Številka:           

Dne: 14. 9. 2017        

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

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

14. 9. 2017, ob 18. uri v gasilskem domu Korena.  

 

Prisotni:  

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

 Mitja Horvat, župan 

 Dušanka Novak, višja svetovalka, občinska uprava 

Sejo je vodil predsednik sveta Marjan Vrbnjak. 

 

1. TOČKA 

OBRAVNAVA IN POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE  
 

Zapisnik so člani prejeli skupaj z gradivom. 

 

Razpravljavci: / 

 

Sklep št. 81:  »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek potrdi 

zapisnik 16. redne seje sveta. « 
 

Prisotnih 5 članov,  ZA  5 članov 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. TOČKA 

OBRAVNAVA IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
 

Dnevni red so člani prejeli z gradivom. 

 

Razpravljavci: / 

 

Sklep št. 82:  »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek potrdi dnevni 

red 17. redne seje: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 16. redne seje  

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda 

3. Analiza opravljenega dela v začetku šolskega leta 

4. Pobude in vprašanja« 

 

Prisotnih 5 članov,  ZA  5 članov 

 

Sklep je bil sprejet. 

 



 2 

3. TOČKA 

ANALIZA OPRAVLJENEGA DELA V ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 

 

Uvodne obrazložitve je podal predsednik sveta. Povedal je, da so bile načrtovane aktivnosti 

ob začetku šolskega leta dosledno izvedene. S prostovoljci je bila pokrita le OŠ Korena, 

okolico OŠ Duplek z obema podružnicama pa je prioritetni pokrivala Policija in Medobčinsko 

redarstvo, saj nam za te lokacije ni uspelo zagotoviti prostovoljcev.  

 

V razpravo se je vključil tudi župan Občine Duplek, g. Mitja Horvat, ki je povedal, da se bo v 

naslednjem šolskem letu sam zavzel za to, da bomo pridobili več prostovoljcev. 

 

Poročilo o izvedenih aktivnostih pred začetkom šolskega leta, v času izvajanja poostrenih 

aktivnosti in preko celega šolskega leta, nam je podala tudi PP Maribor I. 

 

Razpravljavci: vsi člani 

 

Sklep št. 83:  »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek se je seznanil 

z analizo opravljenega dela v začetku šolskega leta in ugotavlja, da je preventivna akcija 

uspela, saj v tem času ni bilo nobene prometne nesreče, v kateri bi bil udeležen otrok.« 

 

Prisotnih 5 članov,  ZA  5 članov 

 

Sklep je bil sprejet. 

  

 

4. TOČKA 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 

Po opravljeni razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani sveta, sta bila sprejeta naslednja sklepa: 

 

Sklep št. 84: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek predlaga 

občinski upravi, da v prvem tednu v oktobru prestavi preventivno radarsko tablo iz Dvorjan 

v Zimico, na primerno lokacijo na delu na novo rekonstruirane ceste, saj je tam zaznano 

povečanje povprečne hitrosti vožnje z avtomobili.« 

 

Prisotnih 5 članov,  ZA  5 članov 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Sklep št. 85: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek bo v 

sodelovanju z delavcem občinske uprave Marjanom Topičem opravil ogled regionalne ceste 

od križišča v Sp. Dupleku, do »Hrastnika« in izoblikoval predloge postavitve nove prometne 

signalizacije (in prometne ureditve), ki bo osnova za naročilo ustreznega elaborata.« 
 

Prisotnih 5 članov,  ZA  5 članov 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Ob zaključku seje so se nam pridružili 4 prostovoljci PGD Korena, ki so sodelovali pri 

izvajanju aktivnosti ob začetku šolskega leta in Predsednik ter poveljnik PGD Korena. 

Predsednik sveta in župan sta se vsem zahvalila za sodelovanje. 

 

Seja sveta je bila zaključena ob 18.45. uri. 

 

          Marjan Vrbnjak 

Zapisala:         predsednik 

 

Dušanka Novak 


