Občina KUNGOTA
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO
V CESTNEM PROMETU (SPVCP)

Datum: 05.04.2019
ZAPISNIK
seje
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
ki je bila 05. aprila 2019 ob 11.30 uri,
v prostorih Občine Kungota

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Priprava programa Sveta za preventivo in vzgojo v cesten prometu za obdobje 2019
do 2022 s konkretnimi nalogami za leto 2019
3. Razno.

Prisotni:
-

Andrej Plohl - član
Bernard Vesenjak - član
Peter Breznik - član
Silvo Kostanjšek - član
Stojan Privšek - predsednik
Mojca Štrakl - Občina Kungota
Dejan Žižek - Občina Kungota

AD 2
Ugotovljeno je bilo, da SPVCP deluje v na podlagi prvega odstavka 6.člena Zakona o
voznikih in v skladu z Resolucijo o nacionalnim programom varnosti cestnega prometa za
obdobje 2013-2022, ki jo je sprejel Državni zbor Republike Slovenije.
Opis območja se prilagodi trenutni situaciji. Podatke o številu km cest in prometne
obremenitve v občni pridobi g. Žižek. Statistične podatke o prometnih nesrečah zagotovi g.
Vesenjak. V nadaljevanju so bila pregledana in določena nevarna mesta, območja in ogrožene
skupine udeležencev cestnega prometa.
Določeni so bili cilji in ukrepi za dosego cilja na nacionalni ravni "vizija 0", preventivne
naloge in represivni ukrepi ter priporočila…

Sprejet je bil sklep, da na DRSC naslovimo zaprosilo za izvedbo štetja prometa v Zgornji
Kungoti . Dopis pošlje občina vsebinsko pripravi g. Breznik.
Sprejet je bil sklep, da v mesecu maju člani SPVCP, policija in g. Žižek opravi pregled
občinskih cest, javnih in gozdnih poti v občini, v zvezi pravilnosti cestne signalizacije.
Postavljeni prometni znaki in mesta manjkajočih prometnih znakov bodo fotografirana za
izdelavo elaborata, ki ga izdela g. Žižek.
V zvezi tega je potrebno poslati na PP Šentilj zaprosilo za sodelovanje policista pri realizaciji
zgornje naloge. Dopis pripravi g. Privšek.
Program SPVCP izdela g. Privšek in ga na naslednjem sestanku da v potrditev, na naslednji
seji sveta občine, pa v seznanitev. Seznanitev svetnikov opravi g. Plohl.
AD 3
Sprejet je bil sklep, da je potrebno na relaciji proti Špičniku postaviti, tam kjer stoji šolski
avtobus, tablo z napisom avtobusna postaja z dopolnilno tablo šolski avtobus in ure prihodov.
Sprejet je bil sklep, da bo prireditev in podelitev nagrad za " najboljšo risbico"
08.05.2019, ob 09.00 uri, v hiši treh generacij v Kungoti.

dne

V skladu s programom SPVCP za leto 2019, za učence, ki v letošnjem letu opravljajo
kolesarski izpit, SPVCP kupi kolesarske čelade. Iz pridobljenih ponudb je bilo ugotovljeno,
da je najugodnejši ponudnik Hervis . Naročili bomo 42 čelad od tega 17 deških in 25
dekliških.
Obvestilo za starše otrok, ki bodo opravljali kolesarski izpit, o nakupu kolesarskih čelad s
strani SPVCP-Občine Kungota , pripravi g. Privšek.
Razdelitev čelad otrokom bo 08.05.2019. Pri razdelitvi sodelujejo člani ga. županja in člani
SPVCP.
Sestanek je bil končan ob 13.10 uri.

predsednik
Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
Stojan Privšek

