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Številka: 

Dne: 22. 10. 2015 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  

 

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

22. oktobra 2015, ob 16. uri v dvorani v Zgornji Koreni.  

 

Prisotni:  

Marjan Vrbnjak, Simon Poštrak, Peter Zajc - vsi člani sveta. 

 

Opravičeno odsotna člana:  Marko Rahle in Simon Košti 

 

 

Sejo je vodil predsednik sveta Marjan Vrbnjak, ki je podal naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda; 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 5. redne seje; 

3. Prenos vsebine iz posveta predstavnikov občinskih SPV,  ki je bil 14.10.2015 v 

Ljubljani; 

4. Priprave in izvedba predavanja (posveta) za vse občane, ki se prične ob 17.00 uri 

 

1. TOČKA 

Obravnava in potrditev dnevnega reda 
 

Razpravljavci: 
 

Sklep št. 21: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek potrdi dnevni 

red 6. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v predlagani vsebini. « 
 

Prisotni 3 člani,  ZA so glasovali 3 člani. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

2. TOČKA 

Obravnava in potrditev zapisnika 5. redne seje  

 

Razpravljavci: Prisotni niso imeli pripomb na predlog zapisnika. 
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Sklep št. 22:  »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek potrdi 

zapisnik 5. redne seje sveta in ugotavlja, da so bili realizirani vsi sklepi, sprejeti na 5. 

redni seji. « 
 

Prisotni 3 člani,  ZA so glasovali 3 člani. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

3. TOČKA 

Prenos vsebine iz posveta predstavnikov občinskih SPV, ki je bil 14.10.2015 v Ljubljani; 

 

Predsednik Marjan Vrbnjak je prisotne seznanil z vsebino posveta. Posebej je obrazložil 

načrtovane aktivnosti AVP za boljše delovanje občinskih svetov, pripravo smernic za 

pripravo Načrtov šolskih poti, ki bodo pripravljene do konca letošnjega leta in vzpostavitev 

internetnega portala »Portal SPV«, ki naj bi začel delovati že v mesecu novembru 2015. V 

zvezi vnosov podatkov na ta portal bo AVP organizirala seminarje po regijah, ki bodo 

namenjeni predvsem predsednikom in sekretarjem občinskih SPVCP. 

 

 

Sklep št. 23: » Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek se je 

seznanil s poročilom o vsebini posveta predstavnikov občinskih SPV, ki je bil 14.10.2015 

v Ljubljani.« 

 

Prisotni 3 člani,  ZA so glasovali 3 člani. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

4. TOČKA 

Priprave in izvedba predavanja (posveta) za vse občane, ki se prične ob 17.00 uri 

 

Prisotni člani smo nato pripravili tehniko in med 17.00 in 19.30 uro izvedli predavanje za 

občane, na temo prometne varnosti, ki ga je vodil podpredsednik sveta Simon Poštrak. 

Posveta se je udeležilo 25 občanov, ki so bili s predstavljenimi vsebinami zelo zadovoljni. 

 

Ob koncu posveta je predsednik Marjan Vrbnjak vse prisotne opozoril na izvajanje aktivnosti 

v okviru akcije »Pešec« in vsem občanom razdelil odsevne trakove in brošure. 

 

 

Seja sveta je bila zaključena ob 19.30 uri 

 

          Marjan Vrbnjak 

Zapisal:         predsednik 

Marjan Vrbnjak 


