Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – 3. redna seja

Občina KUNGOTA
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota

Datum: 19.08.2019

ZAPISNIK
seje
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ki je bila 19. avgusta 2019ob 09.00 uri,
v prostorih Občine Kungota

Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
Predsednik Stojan Privšek pozdravi vse prisotne in ugotovi, da so prisotni :
-

Lidija Pulko – OŠ Kungota
Mojca Štrakl - občina Kungota
Andrej Plohl - član
Bernard Vesenjak - član
Silvo Kostanjšek - član
Stojan Privšek - predsednik

odsotni:
- Peter Breznik - član
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Aktivnosti ob začetku šolskega leta
2. Razno

Ad 1
Ob začetku šolskega leta vsako leto prihajajo na šolske poti novi otroci (začetniki udeleženci v
prometu), ki potrebujejo posebno skrb in ker se prometni tokovi in navade tako otrok kot voznikov v
času šolskih počitnic spremenijo, so potrebne dodatne aktivnosti in prizadevanja različnih
dejavnikov, ki lahko vplivajo na večjo varnost v cestnem prometu.
V zvezi tega smo posamezne naloge že izvedli nekaj pa jih je v teku:
Cestne talne označbe na državnih cestah so pregledane in so ustrezne.

Pregledane so bile šolske poti in cestne označbe v okolici šol na območju občine Kungota. Potrebna
je obnova talnih označb na občinski cesti pri šoli, prehodi za pešce, v Zgornji Kungoti in Svečini.
Rok: 30.08.2019
Izvajalec: občina Kungota
Izdelan načrt šolske poti za vse tri šolske objekte (Zg. Kungota, Sp. Kungota in Svečina) je aktualen
in ustrezen.
Načrte šolske poti je potrebno obesiti, na vidna mesta, na oglasnih deskah, na vseh treh enotah OŠ.
Načrti šolska pot bodo nameščeni na spletni strani OŠ Kungota. Vsi otroci, ki vstopajo v prvi razred
dobijo kopijo načrt-a šolska pot, prvi šolski dan, ob sprejemu v šolo.

Rok: september 2019
Izvajalec: Lidija Pulko - OŠ Kungota
Mojca Štrakl - občina Kungota
V okolici šol so bili pregledani obstoječi panoji oz. plakati »ŠOLSKA POT«.Potrebno je pričvrstiti
navedeni pano v Zgornji Kungoti.
Rok: 31.8.2019
Izvajalec: g. Polc-RO,občina Kungota
Poskušali bomo pridobiti nove tri in štiri oglate vodo odporne plakate " ŠOLSKA POT" ter jih
zamenjati s starimi dotrajanimi.
Rok: 2019-2020
Izvajalec: SPV, občina Kungota
Otroke prvih razredov v vseh treh enotah pozdravi ga. županja in člani Sveta za preventivo… in
razdelijo otrokom kresničke, zgibanke, kopijo "šolska pot"
Na območju občine se bo pouk dne 2.9.2019 za učence prvih razredov začel različno in sicer:
Sp. Kungota - 16 otrok, začetek ob 08.00 uri
Svečina
- 5 otrok, začetek ob 09.00 uri
Zg. Kungota - 20 otrok, začetek ob 10.00 uri
Rok: 2.9.2019
Izvajalec: OŠ, ga. županja, člani SPVCP
V mesecu septembru, na prvem roditeljskem sestanku za starše 1 razredov, se predstavi pomen
prometne varnosti, njihovo vlogo pri tem, s poudarkom na šolsko prometno službo in povabilom k
sodelovanju.
Rok: september 2019
Izvajalec: PP Šentilj – VPO g. Vesenjak Bernard
OŠ Kungota
Pri zagotavljanju varnega prehoda preko vozišč pri OŠ Zgornja Kungota, Spodnja Kungota in
Svečina bodo tudi letos sodelovali prostovoljci, člani GD Sp. Kungota delavci RO občine Kungota
ter člani SPVCP. V ta namen imajo oblečene odsevne brezrokavnike, za ustavitev prometa pa
uporabljajo prometni znak STOP.

Zagotavljanje varnega prehoda preko prehodov za pešce bodo izvajali:
dne 2.9.2019
od 07.30 do 08.00 ure in
od 12.30 do 13.30 ure

dne 3.9.2019 do 6.9.2019
od 07.30 do 08.00 ure in
od 12.30 do 13.30 ure
Policija opravlja poostren nadzor prometa (hitrost, varnostni pas, varnostni sedež, alkohol itd.) v
okolici šol do 6. 9. 2019, naloge izvajata dve prometni patrulji.
Ustreznost vozil, ki prevažajo večje število otrok (krmilni mehanizem, zavorni sistemi itd) in
kontrolo le teh bodo izvedli policisti PPP Maribor.
Pri zagotavljanju večje varnosti otrok v cestnem prometu bodo v prvem tednu sodelovali tudi člani
SPVCP , g. Kostanjšek Silvo in g. Plohl Andrej ter g. Vesenjak Bernard v okviru policijskih nalog..
Ad2
V zvezi izvajanja programov s preventivno vsebino, s strani policista g. Vesenjaka, je bilo
dogovorjeno, da se bo le ta izvajal na podlagi usklajevanja termina z ravnateljico ga.Pulko.

V zvezi prikazovalnikov hitrosti so bile pridobljene 3 ponudbe. Sprejet je bil sklep, da se nakup
prikazovalnika preloži v prihodnje letu, ker je bil na podlagi natečaja, na katerem je SPV občine
sodeloval, dodeljen v 10 mesečno uporabo en prikazovalnik hitrosti s strani AVP.
Prevzem prikazovalnika bo 22.09.2019 v Ljubljani in ga prevzame ga. županja . V skladu s pogodbo
bo prikazovalnik hitrosti stal v neposredni bližini mesarije Čas v smeri Zgornje Kungote.
Izpostavljen je bil problem parkiranja vozil na pločniku pred cvetličarno v Zgornji Kungoti.
Sprejet je bil sklep, g. Vesenjak v okviru rednih policijskih nalog opravi opozorilni razgovor z
zaposlenimi v cvetličarni in z direktorjem podjetja Help.
Seja je bila končana ob 11.00 uri.

predsednik
Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
Stojan Privšek

