
 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Številka: 032 - 1/2019 4 
Datum: 4. 12. 2019 

 
 

Z A P I S N I K  
 

4. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bila 3. 12. 2019 
 v prostorih Občine Selnica ob Dravi, ob 15.00 

 
Prisotni člani sveta: 
Darko FLAK (predsednik), Olga KAJZER, Franc OSVALD – predstavnik PP Ruše in Urška 
BREZNIK – predstavnica OŠ Selnica ob Dravi 
Odsotni člani sveta: 
Igor ŠTRUC 
Drugi prisotni: 
Miloš KUKOVIČ (OU)  

 
1. točka 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti 
 

4. sejo SPV je pričel in vodil predsednik SPV Darko FLAK (nadalje: predsednik) ter ugotovil, da je 
SPV sklepčen in lahko veljavno sklepa. Za zapisnikarja se določi Miloš KUKOVIČ iz občinske 
uprave. 
 

2. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predsednik je predstavil predlog dnevnega reda. Razprave na predlog dnevnega reda ni bilo, zato 
je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
1. SKLEP  
Sprejme se predlagan dnevni red: 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda. 
3. Pregled zapisnika 3. redne seje. 
4. Pregled in obravnava aktualnih prometnih težav v občini. 
5. Razno. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 

 
3. točka 

Pregled zapisnika 3. redne seje SPV 
 

Predsednik je predstavil pregled zapisnika, nanj ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal 
sprejem naslednjega sklepa 
2. SKLEP 
Potrdi se zapisnik 3. redne seje SPV.  
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
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4. točka 

Pregled in obravnava aktualnih prometnih težav v občini 
 

1. Na 3. redni seji je SPV obravnaval pobudo Franca Kobana iz Fale 25, 2352 Selnica ob Dravi za 
postavitev obcestnega ogledala pri izvozu na glavno cesto pri tem priključku, zaradi nepreglednega 
ovinka. Po odgovoru DRSI, da je postavitev ogledala upravičena, člani SPV predlagajo, da se g. 
Francu Kobanu polovično sofinancira postavitev ogledala.  
4. SKLEP 
Člani SPV predlagajo, da se g. Kobanu sofinancira postavitev obcestnega ogledala v 
polovičnem znesku. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
2. Na 3. redni seji je SPV obravnaval pobudo prebivalcev Bistrice ob Dravi, da se na cesti proti 
gostišču Pec ponovno namestijo ležeči policaji. Ker se bo cesta prenavljala ob gradnji vodovoda in 
se je z zbiranjem podpisov pridobilo večinsko soglasje tam živečih prebivalcev se člani SPV 
strinjajo, da se istočasno obnovijo ležeči policaji, ki so bili tam že postavljeni. 
5. SKLEP 
Člani SPV se strinjajo, da se ob obnovi ceste proti Pecu obnovijo tudi ležeči policaji, ki so 
tam že bili postavljeni in za katere že obstaja ustrezna prometna signalizacija. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
3. Na SPV je prispela pobuda nekaterih občanov Sv. Duha na Ostrem vrhu za menjavo obvezne 
smeri vožnje v zimskem času po cesti mimo podružnice OŠ Selnica ob Dravi, saj naj bi bila pozimi 
vožnja v trenutni smeri nevarna. Člani SPV so po preverjanju pri pregledniku cest, policiji, 
zaposlenih v OŠ in domačinih ugotovili, da bi bila menjava smeri vožnje nevarnejša kot je trenutna 
ureditev. 
6. SKLEP 
Člani SPV predlagajo, da se ohrani trenutni prometni režim mimo podružnice OŠ Selnica ob 
Dravi na Sv. Duhu na Ostrem vrhu. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
4. Na SPV je bila naslovljena pobuda slepih in slabovidnih v Občini Selnica ob Dravi za montiranje 
4 tipk za slepe na semaforjih v Selnici ob Dravi. Ker je cesta ob kateri bi se montirale tipke v 
državni lasti, člani SPV predlagajo, da se za ustreznost montaže tipk povpraša DRSI, če bo 
odgovor pozitiven se lahko tipke montirajo. 
7. SKLEP 
Člani SPV predlagajo, da se za montiranje tipk za slepe na 4 semaforjih na tej lokaciji 
zaprosi za mnenje DRSI. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
5. Na SPV je prispela pobuda iz Vaškega odbora Zg. Slemen – del in Sp. Slemen za postavitev 
ležečih policajev na dveh lokacijah v Habidovem jarku za omejitev hitrosti voznikov. Člani SPV so 
preverili ustreznost takšnega ukrepa pri pregledniku cest in PP Ruše. Ugotovljeno je bilo, da so po 
zakonu na cestah zunaj naselij, razen na avtocestah in hitrih cestah dovoljene le optične in zvočne 
zavore, zato se mora za umiritev hitrosti iskati drugačne ukrepe. 
8. SKLEP 
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Člani SPV predlagajo, da se išče druga rešitev za umiritev hitrosti na tem območju, saj 
postavitev ležečih policajev ni dovoljena niti smiselna. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
6. SPV je prejel pobudo stanovalcev bloka na Gasilski ulici 5a v Selnici ob Dravi za postavitev 
prometnega znaka za prepoved ustavljanja in parkiranja na ulici pred blokom v celotni dolžini 
nadstreškov za avtomobile ter označbo intervencijske varnostne poti pred vhodom v stanovanjski 
blok. Po preveritvi je bilo ugotovljeno, da je na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni promet in 
ločilne črte niso vrisane po sedanji zakonski ureditvi (65. člen Zakona o pravilih cestnega prometa) 
že tako ali tako prepovedano parkiranje, zato postavitev znaka ni smiselna. Predlaga se dogovor 
vseh prebivalcev bloka z upraviteljem in iskanje skupnih rešitev za problematiko pomanjkanja 
parkirnih mest. Člani podpirajo zaris intervencijske varnostne poti, ko se bodo obnavljale talne 
oznake po vsej občini, to je običajno pred začetkom novega šolskega leta.  
 
9. SKLEP 
Člani SPV ne vidijo smisla v postavitvi znaka za ustavljanje in parkiranje, predlagajo pa, da 
se zariše intervencijska varnostna pot pred vhodom v stanovanjski blok na Gasilski ulici 5a 
ob obnovi talnih oznak v občini. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 

 
5. točka 
Razno 

 
Predsednik Darko FLAK je poročal o predavanju za obnovitev cestno prometnih predpisov, ki je 
potekalo 14. 11. 2019 v organizaciji Avto-moto društva TAM. Iz Selnice ob Dravi je bilo 13 
udeležencev, od katerih se jih je 8 udeležilo tudi tečaja varne vožnje na poligonu v Vranskem. V 
razmislek je podal idejo, da se takšni tečaji organizirajo tudi za voznike v Selnici ob Dravi. 
 
Urška BREZNIK je poročala, da se je OŠ Selnica ob Dravi prijavila na 2 projekta in sicer Varno na 
kolesu ter Na Marsu živeti ne znamo, v okviru katerega se bodo opravljali intervjuji z nosilci 
pobudnikov za varnost in preventivo v cestnem prometu, vse bi pa naj temeljilo na trajnostnem 
razvoju. Predlagala je tudi, da bi se pri obnovitvi cestno prometnih predpisov, ki potekajo za 
starejše vključevalo tudi mlajše. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.30. 
 
 
Zapisal:           
Miloš KUKOVIČ, občinska uprava  
 
 
           Darko FLAK 
                    PREDSEDNIK 


