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Občinski  svet Občine Duplek 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 

Številka: 

Dne: 3. 6. 2015 

ZAPISNIK IN SKLEPI 

 

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

3. junija 2015, ob 17. uri v prostorih Občine Duplek.  

 

Prisotni:  

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

Simon Košti, član sveta, je opravičil svojo odsotnost zaradi službenih obveznosti 

Natalija Jakopec, direktorica občinske uprave 

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. 7: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek potrdi dnevni 

red 3. 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 2. redne seje 

 

Razpravljavci: / 

 

Sklep št. 8: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek potrdi 

zapisnik 2. redne seje sveta. « 
 

Prisotni 4 člani, ZA 4 člani 

 

Sklep je bil sprejet. 
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3. TOČKA 

Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 2. redni seji 

 

Poročilo o realizaciji sklepov je podal predsednik sveta. 

 

Razpravljavci: / 

Sklep št. 9: »Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek ugotavlja, da so 

bili sklepi, sprejeti na 2. redni seji sveta realizirani, razen sklep št. 6, ki je bil delno 

realiziran.  

Prva točka tega sklepa je bila realizirana v celoti. 

Delno je bila realizirana 2. točka tega sklepa, saj se je izobraževanja za mentorje prometne 

vzgoje udeležil le predstavnik OŠ Duplek, predstavnica OŠ Korena pa iz ne.  

Točka št. 4 tega sklepa sploh ni bila realizirana, ker SPVCP RS ni razpisal navedene 

preventivne akcije. 

Tudi točka št. 5 je bila realizirana le delno, saj VPO in član sveta Marko Rahle ni izvedel 

predavanja za učence 4. razredov OŠ Duplek, ker kot je navedel, za to ni imel dovolj časa.« 
 

Prisotni 4 člani, ZA 4 člani 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

4. TOČKA 

Obravnava predloga za spremembo in dopolnitev prometne signalizacije 

 

Uvodne besede sta podala predsednik sveta in direktorica občinske uprave Natalija Jakopec. 

 

Razpravljavci: vsi prisotni člani sveta. 

 

Sklep št. 10: » Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek se je seznanil 

s predlogom sprememb in dopolnitev postavljene prometne signalizacije na lokalnih cestah 

v Občini Duplek in odgovorom občinske uprave na podani predlog, ki je bil članom sveta 

pisno posredovan na sami seji. Člani sveta  do naslednje seje preučijo dopis Občinske 

uprave. » 

 

Prisotni 4 člani, ZA 4 člani 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

5. TOČKA 

Obravnava predloga občana za postavitev dodatnih hitrostnih ovir na LC v Spodnji Koreni 

 

Uvodne besede je podal predsednik sveta.  

 

Razpravljavci: vsi prisotni člani sveta 

 

Sklep št. 11: » Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Duplek glede na 

značilnosti in preglednost konkretne lokacije, postavitev dodatnih hitrostnih ovir na lokalni 

cesti v Spodnji Koreni odsvetuje, ker bi lahko predstavljale nevarnost za udeležence 

cestnega prometa, še posebej pa za voznike enoslednih vozil. « 
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Prisotni 4 člani, ZA 4 člani 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

6. TOČKA 

Pobude in predlogi 

Vsi člani sveta se na predlog predsednika strinjajo, da se jim gradivo in vabilo na seje v 

bodoče pošilja le v elektronski obliki. Zapisnik bo napisan najkasneje v sedmih dneh po seji 

in posredovan predsedniku v pregled ter nato pregledan po elektronski pošti vsem ostalim 

članom sveta.  Predsednik bo 4. redno sejo sklical najkasneje do 10. 7. 2015 in pripravil dopis 

za šoli, PGD in Društvo upokojencev glede priprav na varen pričetek novega šolskega leta v 

jeseni.  

 

Seja sveta je bila zaključena ob 18.05. 

 

          Marjan Vrbnjak 

Zapisala:         predsednik 

Dušanka Novak 


