
 
 

 

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 

 
Številka: 032 - 1/2019  
Datum: 3. 7. 2020 

 
 

Z A P I S N I K  
 

6. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bila 2. 7. 2020 
 v prostorih Občine Selnica ob Dravi, ob 15.00 

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

 
1. točka 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti 
 

6. 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 5. redne seje. 
4. Priprave na 1. šolski dan. 
5. Pregled in obravnava aktualnih prometnih težav v občini. 
6. Razno. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI, od 5 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 

 
3. točka 

Pregled zapisnika 5. redne seje SPV 
 

Predsednik je predstavil pregled zapisnika, nanj ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal 
sprejem naslednjega sklepa 
2. SKLEP 
Potrdi se zapisnik 5. redne seje SPV.  
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI, od 5 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
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4. točka 
Priprave na 1. šolski dan 

 
Predsednik je prisotne seznanil, da bomo tudi letos podali prošnjo na PP Ruše, ZŠAM Ruše in na 
mestno redarstvo Maribor za poostren nadzor prometa ob začetku pouka, ki se prične 1. 9. 2020. 
Postavili se bodo opozorilni triopani, tudi s pristopne strani iz Gasilske ulice, obnovile se bodo talne 
označbe. Predlaga se tudi prestavitev merilnika hitrosti v Selnici ob Dravi bližje OŠ, saj je prav v 
okolici šole potrebno najbolj opozarjati na prekoračitve hitrosti. Prav tako se bodo nabavile rutice, 
kresničke in brošure Prvi koraki v prometu, ki se bodo razdelile prvošolčkom, na prvi šolski dan se 
bo povabilo tudi županjo občine Selnica ob Dravi. 
Predsednik je dal na glasovanje naslednji  
3. SKLEP 
Člani SPV so sprejeli delovne naloge ob 1. šolskem dnevu. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI, od 5 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 

 
5. točka 

Pregled in obravnava aktualnih prometnih težav v občini 
 

1. SPV je obravnaval pobudo stanovalcev ulice Ob ribniku in Kratke ulice v Selnici ob Dravi za 
ureditev umirjanja prometa v ulici z zakonsko dovoljenimi sredstvi za varnost najmlajših 
stanovalcev. Člani SPV so sklenili, da zaradi dolžine ulice, ki ni prehodna, namenjena samo 
lokalnemu prometu in že postavljenemu znaku za slepo ulico postavitev hitrostnih ovir ni 
upravičena. Člani SPV, zaradi goste naselitve predlagajo, da se promet umiri z dodatnim 
prometnim znakom. 
4. SKLEP 
Člani SPV predlagajo, da se pri uvozu v Ulico Franca Pinterja postavi dodatni znak za 
omejitev hitrosti na 30 km/h. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI, od 5 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
2. SPV je po preučitvi stanja na Jabolčni poti predlagal, da je potrebno postaviti znaka za ustavi na 
križišču pri kapelici v Črešnjevcu ob Dravi, saj mnogi kolesarji in drugi udeleženci ne vedo, da se s 
stranske ceste vključujejo na ali prečkajo glavno cesto. 
5. SKLEP 
Člani SPV predlagajo, da se postavita znaka za ustavi pri kapelici v Črešnjevcu ob Dravi, 
kjer Jabolčna pot prečka glavno cesto. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI, od 5 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
3. Od prebivalcev ob glavni cesti G1-1 je na SPV prispela pobuda za omejevanje hitrosti v Bistrici 
ob Dravi pri odcepu za Sv. Duh na Ostrem vrhu. Ker je potrebno dovoljenje za kakršnikoli poseg 
na območju državne ceste s strani DRSI, SPV predlaga, da se na DRSI pošlje pobuda za preučitev 
lokacije in možnih ukrepov za varnost udeležencev v prometu. Prav tako se bo zaprosilo PP Ruše 
za pogostejši nadzor hitrosti na tej lokaciji s stacionarnim radarjem, občanom pa posredovalo 
informacije kako prijaviti lokacije, kjer so potrebne meritve hitrosti preko posebne spletne strani 
policije. Dodatno se bo poskušalo pridobiti sredstva po javnem razpisu za nabavo prikazovalnika 
hitrosti. 
6. SKLEP 
Člani SPV predlagajo, da se pošlje pobuda na DRSI za preučitev ukrepov za umirjanje 
hitrosti na tej lokaciji, prav tako se poskuša pridobiti sredstva od države za prikazovalnik 
hitrosti in pozove PP Ruše h kontrolam hitrosti s stacionarnim radarjem. 
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Predsednik je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI, od 5 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 

6. točka 
Razno 

 
Urška BREZNIK je vse člane SPV obvestila, da so učenci OŠ Selnica ob Dravi prejeli nagrado v 
okviru projekta Varno na kolesu in sicer servis koles, ki ga bodo na šoli izvedli v mesecu 
septembru. Predlagala je, da se v okviru kolesarskih izpitov, omogoči tudi vsem drugim občanom, 
da pripeljejo kolo na pregled in servis. Predlog so vsi člani soglasno podprli.  
 
Boštjan MOTALN je predlagal, da se preveri postavitev znaka za ustavi v ulici pri bivšem kulturnem 
domu, saj stoji na neprimernem mestu, že za križiščem.   
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.00. 
 
 
Zapisal:           
Miloš KUKOVIČ, občinska uprava  
 
           Darko FLAK 
                    PREDSEDNIK 


