
OBEINA SELNIGA OB DRAVI
Slovenski trg 4,2352 Selnica ob Dravi

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Stevilka: 032 - 1l2o1g 5
Datum: 20.2.2020

ZAPISNIK

5. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kije bila 19.2.2020
v prostorih Obdine Selnica ob Dravi, ob 15.00

Prisotni clani sveta:
Darko FLAK (predsednik), ..Olga KAJZER, Bo5tjan MOTALN - predstavnik PP RuSe in Urska
BREZNIK - predstavnica OS Selnica ob Dravi
Odsotni dlani sveta:
tgor STnuC
Drugi prisotni:
Miros KUKOV|e (OU)

1. todka
Otvoritev seje, ugotovitev sklepdnosti

5. sejo SPV je pridel in vodil predsednik SPV Darko FLAK (nadalje: predsednik) ter ugotovil, da je
SPV sklepden in lahko veljavno sklepa. Za zapisnikarja se dolodi Milo5 KUKOVId iz obcinske
uprave.

2. todka
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 sklepdnosti.
2" Obravnava in sprejem dnevnega reda.
3. Pregled zapisnika 4. redne seje.
4. Pregled in obravnava aktualnih prometnih teZav v obdini.
5" Razno.

Predsednik je na podlagi izida glasovanja (42A, O PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEp
SPREJET.

3. todka
Pregled zapisnika 4. redne seje SpV

Predsednik je predstavil pregled zapisnika, nanj ni bilo pripomb, zato je predsedujodi predlagal
sprejem naslednjega sklepa
2. SKLEP
Potrdi se zapisnik 4. redne seje SPV.

Predsednik je na podlagi izida glasovanja (42A,0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEp
SPREJET.



4. todka
Pregled in obravnava aktualnih prometnih teZav v obdini

1. SPV je obravnaval pobudo Romana Kokola iz Ob Ribniku 10, 2352 Selnica ob Dravi rn
stanujodih ob Ulici Franca Pinterja, da se pri uvozu iz Selni5ke ceste postavi znakza slepo ulico,
saj vozniki, ki ne poznajo prometnega relima zavijajo v to slepo uiico in ogro?ajo prebivalce.
Opravljen je bil pregled na terenu in dlani SPV se strinjajo, da se na zadetku Uiice fianca pinterya
postavi znakza slep ulico.
3. SKLEP
Ctani SPV predlagajo, da se pri uvozu v Ulico Franca Pinterja postavi znakzaslepo ulico.

f5!9e{t< je na podlagi izida glasovanja (42A, O PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.

2. SPV je obravnaval pobudo stanovalcev iz Predne ulice v Selnici ob Dravi za postavitev
obcestnega ogledala na kriZi5du Predne ulice in Kobanske ceste, zaradi nepreglednosti ovinka pri
vkljudevanju naglavno cesto. elani SPV so ugotovili, da je postavitev obcesinega ogledala na tem
kriZi5du upravidena, ker sta obe cesti v obdinski lasti, se ogledalo postavi na stro5ke Obdine
Selnica ob Dravi.
4. SKLEP
Clani SPV predtagajo, da se postavi obcestno ogtedalo na kriZisdu precne ulice in
Kobanske ceste na stro5ke Obdine Selnica ob Dravi.

fielge{X je na podlagi izida glasovanja (42A, O PROTI, od 4 prisotnih) ugotovit, DAJE SKLEp
SPREJET.

1.O_d mnogih prebivalcev ob glavni cesti G1-1 je na SPV prispela pobuda za ureditev t. i.
Capljevega ovinka, ki je izredno nevaren za pesce in kolesarje. SPV je Ze na prejsnjih zasedanjih
ugotovil, da je nujno ukrepanje na tem odseku, situacija pa se bo samo ie posla-b5ila z odprtjem
novega trgovskega ce_ntra, oddaljenega Ie nekaj metrov. Ker je potrebno dovoljenje za kakr5nikoli
Poseg na obmodju drZavne ceste s strani DRSI, SPV predlaga, da se na DRSI po5lje pobuda za
dim prej5njo ureditev tega ovinka oz. dovoljenje za poseg Obdine Selnica ob'Drjvi v njegovo
urejanje. Prav tako naj se pozove Medobdinski in5pektorat Maribor, da preudi lokacijo in pr'eOlaga
dodatne ukrepe za varnost vseh udeleZencev v prometu.
5. SKLEP
Clani SPV predlagajg: da se poSlje pobuda na DRSI za 6im hitrej5o ureditev t. i. Captjevega
ovinka oz. za dovoljenje, da ga uredi Obdina Selnica ob Diavi, prav tako 

""'poroieMedobdinski in5pektorat Maribor za preuditev stanja in podajo predlogov za ukrepanje.

Predsednik je na podlagi izida glasovanja (42A, O PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.

5. todka
Razno

Predsednik Darko FLAK je podal pobudo, da bi se nekako uredila cestisde ob Ravni ulici -cresnjevec, kjer so nastale nevarne iuknje, vsaj tako, da bi se polozile cevi.

Seja je bila zakljudena ob 15.35.

Zapisal:
Milo5 KUKOVIC, obdinska uprava

o FLAK".)
dl DSEDNIK


