Občina KUNGOTA
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO
V CESTNEM PROMETU (SPVCP)

Datum: 28.10.2019
ZAPISNIK
5. seje
ki je bila 28.10. 2019, ob 09.00 uri,
v prostorih Občine Kungota

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Obravnava predlogov in pripomb krajanov (promet…)
Organiziran prevoz otrok in mladostnikov
Uporaba in razdelitev pridobljenih pripomočkov…..
Razno.

Prisotni:
-

Andrej Plohl - član
Silvo Kostanjšek - član
Stojan Privšek - predsednik
Mojca Štrakl - Občina Kungota
Dejan Žižek - Občina Kungota

Odsotni:
-

Bernard Vesenjak - član
Peter Breznik - član
Lidija Pulko - OŠ Kungota

AD 1
1.
Obravnavali smo zahtevo oz. zaprosilo G.Mužerlina, kateri se nanaša na slabe razmere na
cestnem odseku Zgornja Kungota - Šentilj. Na podlagi omenjenega dopisa je bil opravljen
ogled na terenu. Ogled sta opravila g. Plohl in g. Žižek. Ugotovila sta, da so bankine slabe
in da manjkajo določeni prometni znaki.
Sprejet je bil sklep: Predlagamo takojšnjo ureditev bankin na omenjenem odseku in

postavitev prometnih znakov, z obeh strani na desni strani v smeri Šentilja za križiščem
proti šoli in iz Šentiljske smeri ob vstopu na območje občine Kungota, z oznako, 2207
"Prepovedan promet za tovorna vozila ali skupine vozil" in dopolnilno tablo z oznako,
4602-2 " razen za dostavo" in postavitev prometnih znakov z oznako 2232-5, "omejitev
hitrosti 50" .

2.
S strani krajanov je bil podan predlog in izražena potreba po postavitvi talne označbe
"prehod za pešce" v Zgornji Kungoti na cesti v smeri šole takoj za križiščem.
Sprejet je bil sklep: Predlagamo postavitev talne označbe prehoda za pešce in postavitev
prometnega znaka z oznako 2431, "prehod za pešce".

3.
Obravnavali smo predlog krajanov Morskega jarka, v zvezi postavitve dodatnih fizičnih ovir
za umirjanje prometa, na cestnem odseku skozi Morski jarek in postavitve prometnega znaka
za omejitev hitrosti.
Mnenja smo, da je cesta skozi Morski jarek ustrezno opremljena s prometnimi znaki, in da
dodatnih fizičnih ovir za umirjanje prometa ni potrebno. Predlagamo pa, večjo prisotnost
policistov z namenom kontrole hitrosti in tovornega prometa.
Predlagamo, da o problematiki in potrebi po večji prisotnosti in aktivnosti policije, na tem
cestnem odseku, občina pisno obvesti PP Šentilj in PU Maribor.

4.
Obravnavali smo predlog za postavitev prometnega znaka omejitve hitrosti v naselju
Gradiška II na cestnem odseku mimo firme Krovstvo.. -Blas.
Sprejet je bil sklep: Predlagamo odstranitev prometnega znaka, ki stoji pri uvozu proti
naselju Gradiška II, z oznako 2427, " Mesto, kjer se začenja območje, v katerem imajo pešci
prednost pred vozili in je dovoljena igra otrok", ter postavitev prometnega znaka za
omejitev hitrosti z oznako 2232, "omejitev hitrosti 30" z dopolnilno tablo z oznako 4103, " v
dolžini 300 m".

AD 2
V zvezi dopisa Javne agencije RS za varnost prometa, ki se nanaša na uporabo varnostnih
pasov med vožnjo v okviru organiziranih prevozov otrok in mladostnikov, je bil sprejet
sklep: dopis AVP št. 37172-10/2019/4 je potrebno posredovati na OŠ Kungota in preveriti
ali so z dopisom seznanjeni vsi deležniki. Za realizacijo zadolžen g.Privšek.

AD 3
V zvezi Kolesarskega poligona, ki je v lasti občine in kolesarskega poligona, katerega je
občina v mesecu oktobru 2019 dobila v last s strani AVP, na podlagi javnega natečaja na
katerem smo sodelovali, je bil sprejet sklep: predlagamo, da oba kolesarska poligona damo
v uporabo OŠ Kungota z namenom da se obvezno uporabljajo v času priprav na kolesarski
izpit in ob drugih dejavnostih. OŠ se zaveže, da ob morebitni potrebi po širši uporabi
kolesarskega poligona, le tega, ob vnaprej določenem terminu in najavi, posodi drugemu
uporabniku v občini.
AD 4
Predlagamo, da prikazovalnik hitrosti, ki je v lasti občine, premaknete na primernejšo
lokacijo to je cca 50 v smeri Kungote, ter da se pridobi soglasje DRSC za postavitev
prikazovalnika hitrosti tudi na drugih relacijah v občini.
Podan je bil predlog, da se za umirjanje prometa na določenih območjih ob cestišču postavi
silhueta policista z radarjem. Sprejet je bil sklep, da ugotovimo kje je možno dobiti take
silhuete policista, kje se lahko postavlja in kdo jih lahko postavlja., zadolžen je g. Privšek.
Zaradi lažjega komuniciranja in medsebojnega obveščanja in sprejemanja konstruktivnih
sklepov predlagamo, da se po potrebi sestankov SPV udeležuje g. ŽIŽEK Dejan.

Sestanek je bil končan ob 12.00 uri.

predsednik
Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu
Stojan Privšek

