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Občinski  svet Občine Duplek 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 

Številka: 

Dne: 8. 7. 2015 

ZAPISNIK IN SKLEPI 

 

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

8. julija 2015, ob 17. uri v prostorih Občine Duplek.  

 

Prisotni:  

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

Dušanka Novak – občinski urad 

 

Sejo je vodil predsednik sveta Marjan Vrbnjak. 

 

1. TOČKA 

Obravnava in potrditev dnevnega reda 
 

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

 

Razpravljavci:  
 

Sklep št. 12: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek potrdi dnevni 

red 4. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v predlagani vsebini. « 
 

Prisotnih 5 članov, ZA 5 članov 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2. TOČKA 

Obravnava in potrditev zapisnika 3. redne seje ter pregled realizacije sklepov sprejetih na 3. 

seji 

Zapisnik so člani sveta prejeli po elektronski pošti. Poročilo o realizaciji sklepov je podal 

predsednik. 

 

Razpravljavci:  

 

Sklep št. 13: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek potrdi 

zapisnik 3. redne seje sveta in ugotavlja, da so bili realizirani vsi sklepi, sprejeti na 3. 

redni seji. « 
 

Prisotnih 5 članov, ZA 5 članov 

 

Sklep je bil sprejet. 
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3. TOČKA 

Dokončna uskladitev predloga za spremembo in dopolnitev prometne signalizacije na 

cestah na območju občne Duplek 

 

Uvodne besede je podal predsednik sveta. 

 

Razpravljavci: Simon Poštrak, Marko Rahle, Marjan Vrbnjak 

 

Sklep št. 14: » Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek sprejme 

predlog sprememb in dopolnitev postavljene prometne signalizacije na lokalnih cestah v 

Občini Duplek in ga v roku 8 dni posreduje županu občine Duplek.« 

 

Prisotnih 5 članov, ZA 5 članov 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

4. TOČKA 

Načrtovanje aktivnosti za varno udeležbo otrok v prometu v začetku naslednjega šolskega 

leta 

 

Uvodne besede je podal predsednik sveta.  

 

Razpravljavci: vsi člani sveta 

 

Sklep št. 15: » Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek bo ob začetku 

šolskega leta 2015/16 izvedel naslednje aktivnosti: 

 

- PGD Dvorjane, PGD Korena, DU Duplek in vsem športnim društvom, ki delujejo v Občini 

Duplek, se že v mesecu juliju pošlje pripravljeni dopis z namenom pridobiti čim več 

prostovoljcev, ki bi pomagali pri zagotavljanju prometne varnosti prve dni novega šolskega 

leta. Podpisnika dopisa sta predsednik sveta in župan. 

 

- Prostovoljce iz posameznih društev, bomo, glede na interes, zadnji teden v avgustu 

povabili na krajši posvet, kjer jih bomo člani sveta seznanili z namenom in pristojnostmi v 

času varovanja otrok na poti v šolo in iz nje. 

 

- Po zaključku aktivnosti bomo vse prostovoljce, ki bodo sodelovali pri varovanju otrok 

ponovno povabili na krajši sestanek, kjer jim bomo predstavili analizo izvedenih aktivnosti 

in se jim za sodelovanje primerno zahvalili. 

 

- Vse aktivnosti glede prisotnosti prostovoljcev na posameznih točkah, bo usklajeval 

predsednik sveta. 

 

- Ravnateljema OŠ Duplek in OŠ Korena se prav tako v mesecu juliju pošlje pripravljen 

dopis v katerem je predlagano, da v naslednjem šolskem letu izvedejo projekt »Kaj veš o 

prometu« in povabilo na sprejem delegacije otrok pri županu Občine Duplek, v tednu 

otroka, ki je prvi teden v mesecu oktobru. Podpisnika dopisa sta predsednik sveta in župan. 

 

- staršem prvošolcev in otrok v vrtcih, član sveta, Marko Rahle, na prvem roditeljskem 

sestanku na kratko predstavi pravilnost in pomembnost varnega pripenjanja otrok v avtu. 



 3 

 

 
 

Prisotnih 5 članov, ZA 5 članov 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. TOČKA 

Pobude in predlogi 

  

Simon Košti je prisotne seznanil z željo, da bi se na asfaltiranem šolskem igrišču v Spodnjem 

Dupleku zarisale črte za kolesarski poligon. S tem bi se bistveno skrajšal čas, potreben za 

postavitev le-tega in posledično povečala pogostost uporabe poligona. Na začetku novega 

šolskega leta bo preveril pri športnih učiteljih morebitne zadržke za zarisanje teh črt in v 

kolikor zadržkov ne bo, bo na občinsko upravo naslovil predlog za izvedbo. 

  

Seja sveta je bila zaključena ob 18.05. 

 

          Marjan Vrbnjak 

Zapisala:         predsednik 

Dušanka Novak 


