
 
 

 

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 

 
Številka: 032 - 1/2019  
Datum: 13. 5. 2021 

 
 

Z A P I S N I K  
 

7. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bila 13. 5. 2021 
 v prostorih Občine Selnica ob Dravi, ob 15.00 

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

 
1. točka 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti 
 

7. 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 Igorja GRUŠOVNIK 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 6. redne seje. 
4. Kolesarski izpiti na osnovni šoli – poročilo in priprave na izpit. 
5. Pregled in obravnava aktualnih prometnih težav v občini. 
6. Razno. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 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 6. 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 
Kolesarski izpiti na osnovni šoli – poročilo in priprave na izpit 

 
 

Predstavnica OŠ Selnica ob Dravi, Urška Breznik je podala poročilo o pripravah na kolesarski izpit. 
V letu jeseni 2020 je kolesarski izpit od 28 učencev uspešno opravilo 24 učencev. 
V letošnjem letu bo izpit opravljalo 31 učencev 5 razredov, in trije učenci šestih razredov. Prav tako 
bo izpit opravljalo 6 učencev iz podružničnih šol. 
Predloge o opravljanju izpitov na podružničnih šolah je SPV soglasno zavrnil, saj na omenjenih 
šolah niso izpolnjene zahteve za korektno opravljanje izpitov, ki jih predpisuje Zakonodaja. 
Seznanjeni smo bili o aktivnostih, ki potekajo skozi vso leto na OŠ. Sodelovali so tudi v projektu 
»Varno na kolesu«, kjer so se zbirale točke o opravljenih km. OŠ Selnica ob Dravi je v tem projektu 
zbrala največje število točk. 
Veliko otrok je izrazilo željo, da bi se v šolo vozili s kolesi, če bi bile primerno urejene kolesarske 
steze in poti. 
Urška Breznik je še podala pobudo o izgradnji parka za kolesarje in primerno kolesarnico v šoli. 
Na šoli so spremljali starše, ki so pripeljali svoje otroke v šolo, in ugotavljajo, da veliko otrok v avtu 
ni primerno privezanih z varnostnim pasom. 
Prav tako nas je seznanila, da bo potrebno ažurirati in uredit dokumentacijo za SPV, ki je 
zahtevana v šolah. 

 
4. SKLEP: 
Člani SPV so  se seznanili s poročili OŠ. 
 

 
5. točka 

Pregled in obravnava aktualnih prometnih težav v občini 
 

SPV je obravnaval pobude, in vloge, ki smo jih prejeli na občino v zvezi z hitrostnimi ovirami na 
makadamskih cestah, in omejitvami na nekaterih ulicah. 
Pobude za postavitev hitrostnih ovir so se nanašale na Jabolčno pot (ob stanovanjski hiši Igrec), 
Črešnjevec ob Dravi (Pupaher Jernej) ter omejitev hitrosti povezovalni cesti na Sp. Slemenu (Bivša 
gostilna Hlade). 
SPV je podal mnenje, da se bodo hitrostne ovire na omenjenih cestah uredile, ko se bo asfaltiralo 
cesto. V posameznih ulicah pa omejitve na 20 ali 30 km/h ne učinkujejo, so samo okras, saj se jih 
občani ne držijo. Prav tako pa v ulicah, ali na javnih poteh ni možno izvajati kontrole hitrosti s strani 
pooblaščenih ustanov.   

 
5. SKLEP 
Člani SPV predlagajo, da se hitrostne ovire postavljajo, ko bodo ceste asfaltirane. 
Člani se strinjajo, da postavljanje znakov 20 km/h  nima primernih učinkov 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

6. točka 
Razno 

 
Člani SPV so se soglasno strinjali, da srečanje v juniju ni potrebno. Za 1. šolski dan se obvesti 
Društvo šoferjev in avtomehanikov in Policijo.  
 
Seja je bila zaključena ob 16.00. 
 
 
Zapisal:           
Igor GRUŠOVNIK, občinska uprava  
           Darko FLAK 
                    PREDSEDNIK 


