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Občinski  svet Občine Duplek 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 

Številka: 

Dne: 31. 8. 2015 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  

 

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

27. avgusta 2015, ob 17. uri v prostorih Občine Duplek.  

 

Prisotni:  

Marjan Vrbnjak, Simon Poštrak, Peter Zajc, Marko Rahle - vsi člani sveta 

Mitja Horvat – župan. 

 

Opravičeno odsotni: 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 4. redne seje; 

3. Izvedba aktivnosti ob začetku novega šolskega leta; 

4. Priprave na izvedbo nalog, ki so v letnem planu načrtovane za IV. trimesečje 2015 in 

5. Razno. 

 

 

1. TOČKA 

Obravnava in potrditev dnevnega reda 
 

Dnevni red so člani prejeli skupaj z gradivom in sklicem seje in nanj niso imeli pripomb 

 
 

Sklep št. 16: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek potrdi dnevni 

red 5. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v predlagani vsebini. « 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

2. TOČKA 

Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje ter pregled realizacije sklepov sprejetih na 4. 

seji 

 

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

predsednik. Prisotni člani sveta nanj niso imeli pripomb. 
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Sklep št. 17: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek potrdi 

zapisnik 4. redne seje sveta in ugotavlja, da so bili realizirani vsi sklepi, sprejeti na 4. 

redni seji. « 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

3. TOČKA 

Izvedba aktivnosti ob začetku novega šolskega leta. 

 

Predsednik sveta pove, da so bile v času od zadnje seje izvedene vse dogovorjene aktivnosti. 

Dopis s prošnjo za sodelovanje prostovoljcev pri varovanju otrok na poti v šolo je bil poslan 

vsem društvom v občini, vendar so se nanj odzvali le v PGD Korena (4 prostovoljci), DU 

Duplek (2 prostovoljca) in po posredovanju župana še v PGD Dvorjane (2 prostovoljca). Tako 

imamo skupaj 8 prostovoljcev, ki jih bomo razporedili k šolam. Zaenkrat ni nobenega 

prostovoljca, za pokrivanje OŠ Duplek, zato apeliramo na to, da to šolo bolj striktno pokriva 

Policija. Vse prostovoljce smo povabili na razgovor, ki ga bomo skupaj izvedli po tej seji, 

predvidoma ob 18.00 uri. Vse člane sveta je pozval, da v okviru možnosti, tudi sami 

sodelujejo pri varovanju otrok na poti v šolo in iz nje. 

 

Marko Rahle in Peter Zajc, sta podala obvestilo  o začetku in koncu pouka  v vseh šolah. 

 

Župan Mitja Horvat je povedal, da bo poskušal pridobiti še kakega prostovoljca za varovanje 

otrok pri OŠ Duplek. 

 

Sklep št. 18: » Vse aktivnosti za večjo varnost otrok v cestnem prometu, se izvajajo od 1. 

do vključno 11. 9. 2015. Po zaključku aktivnosti, 14. 9. 2015 ob 18.00 uri bomo vse 

prostovoljce, ki bodo sodelovali v teh aktivnostih, povabili na sestanek, kjer bomo 

opravili analizo in zbrali morebitne pripombe, ki jih bomo upoštevali pri organizaciji 

teh aktivnosti v naslednjem letu. Sestanek bo v Gasilskem domu Korena« 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

4. TOČKA 

Priprave na izvedbo nalog, ki so v letnem planu načrtovane za IV. trimesečje 2015 

 

Predsednik sveta je povedal, da moramo začeti z načrtovanjem naslednjih nalog iz letnega 

plana dela: 

1. Sprejem delegacije osnovnošolcev pri Županu občine Duplek, v okviru prireditev ob 

tednu otroka in 

2. Izvedba predavanja o predpisih s področja cestnega prometa. 

 

Razpravljavci: vsi prisotni 

 

Sklep št. 19:  

 

- Sprejem delegacije osnovnošolcev pri Županu, bo v ponedeljek, 5. 10. 2015, ob 10.00 uri, v 

prostorih Občine Duplek. Na sprejem bomo povabili vse službe, ki se ukvarjajo s prometno 

varnostjo, to je Policija, Medobčinsko redarstvo, pristojni delavci občinske uprave…. 
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- Vabila za OŠ in druge, pravočasno pripravi predsednik sveta. Podpisnika sta Župan in 

predsednik sveta. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

Sklep št. 20:  

 

 

- Predavanje o predpisih o varnosti cestnega prometa bo 22. 10. 2015 ob 17.00 uri v Domu 

krajanov v Zg. Koreni. Predavanje bo izvedel podpredsednik sveta Simon Poštrak. Ostali 

člani po potrebi pri tem pomagajo. 

 

- Simon Poštrak o tem pripravi krajši sestavek, ki bo skupaj z vabilom objavljen v naslednji 

številki Novic Občine Duplek. Pripravljen članek je treba najkasneje do 11. 9. 2015 poslati 

Darji Rojko na Občino Duplek. 

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

5. TOČKA 

Pobude in predlogi 

  

Razprave pod to točko ni bilo. 

 

Vsi člani sveta in Župan Mitja Horvat smo nato opravili razgovor s prostovoljci, ki bodo 

sodelovali pri varovanju otrok na poti v šolo in iz nje. Pri tem smo jih seznanili z njihovimi 

pristojnostmi in s termini kdaj morajo biti prisotni pri kateri šoli, glede na začetek in konec 

pouka. 

  

Seja sveta je bila zaključena ob 18.55. 

 

          Marjan Vrbnjak 

Zapisal:         predsednik 

Marjan Vrbnjak 


