
Občina KUNGOTA 

Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota 

 

 

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO 

V CESTNEM PROMETU (SPVCP) 

 

 

 

Datum: 17.04.2019 

 

Z A P I S N I K 

seje 

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,  

ki je bila 17. aprila 2019, ob 09.00 uri, 

v prostorih Občine Kungota 

 

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev  programa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za obdobje 

2019 -2022 s konkretnimi nalogami za leto 2019 

3. Izbor risbic na temo cestni promet 

4. Razno. 

 

 

Prisotni: 

 

- Andrej Plohl - član 

- Bernard Vesenjak - član 

- Peter Breznik - član 

- Silvo Kostanjšek - član   

- Stojan Privšek - predsednik 

- Mojca Štrakl - Občina Kungota 

 

 

 AD 2 

 

Program Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za obdobje 2019 -2022 s 

konkretnimi nalogami za leto 2019 je bil potrjen. Član SPV g. Plohl, tudi član občinskega 

sveta, na naslednji seji občinskega sveta predstavi in da v obravnavo program SPV. 

 

AD 3 

 

Izbor risbic na temo cestni promet. V natečaju je sodelovalo skupaj 37 otrok od tega iz vrtca 

Spodnja Kungota 15 otrok, Zgornja Kungota 18 otrok in Svečina 4 otroci. Iz vsake enote vrtca 

je bila izbrana ena risbica.  

 

 



Izbrane so bile: 

 

- vrtec Spodnja Kungota, skupina Mehurčki, risbica, ki jo je narisala  ŽELJ Erika 

- vrtec Zgornja Kungota, skupina Sončki, risbica, ki jo je narisala ZOREC Taša 

- vrtec Svečina , skupina Čebelice, risbica, ki jo je narisal GORNIK Žan  

 

Sprejet je bil sklep, da bodo podelitve nagrad in sprejem otrok v Hiši treh generacij, dne 

09.05.2019, ob 09.00 uri. Pozdravni govor opravi ga. županja, ga. Bikič z učenci OŠ Kungota 

izvede  kratek kulturni program, nagrade razdelijo ga. županja in člani SPVCP. 

Glavne nagrade (tri) človek ne jezi se ali medvedek policist priskrbi g.Privšek. Za vse 

sodelujoče otroke pripravi ga. Štrakl manjša darila (odsevni trak in sladkarije, odsevni obesek 

prispeva g. Breznik ) 

 

AD 4 

 

Cca ob 11.00 uri v isti sestavi ga. županja in člani SPVCP na šoli Svečina, Zgornja Kungota 

in Spodnja Kungota, otrokom ki bodo opravljali kolesarski izpit v letu 2019, razdelijo 

kolesarske čelade.  

 

V zvezi štetja prometa v občini Kungota bo podan predlog predstojniku mariborske prometne 

fakultete, da se v okviru diplomske naloge opravi štetje prometa. Predlog bo pripravil g. 

Breznik. 

   

 

 

Sestanek je bil končan ob 11.00 uri. 

 

 

              predsednik  

Sveta za preventivo in vzgojo 

       v cestnem prometu 

            Stojan Privšek 

 


