
 
 

 

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 

Številka: 032 - 1/2019  
Datum: 7. 9. 2021 

 
Z A P I S N I K  

 
8. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bila 7. 9. 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: 
Suzana PRAJNC (OU)  

 
1. točka 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti 
 

8. 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 Suzano Prajnc 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 7. redne seje. 
4. Aktivnosti na Osnovni šoli Selnica ob Dravi. 
5. Ureditev semaforja na cesti od Šteger Antonije do Baronik Petra (cesta k Nikšiču). 
6.  Razno. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 

 
3. točka 

Pregled zapisnika 7. redne seje SPV 
 

Predsednik je predstavil pregled zapisnika. Imel je pripombo, da se poprav napaka pri točki Razno,  
popravek, ki se sedaj glasi 
 
»Člani SPV so se soglasno strinjali, da srečanje v juniju ni potrebno. Za 1. šolski dan se obvesti 
Društvo šoferjev in avtomehanikov in Policijo.«  
Drugih pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal sprejem naslednjega sklepa 
2. SKLEP 
Potrdi se zapisnik 7. redne seje SPV.  
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Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

4. točka 
Aktivnosti na Osnovni šoli Selnica ob Dravi. 

 
Predstavnica OŠ Selnica ob Dravi, Urška Breznik je povedala, da občina vsako leto sofinancira 
eno akcijo. V lanskem letu je bil izveden Jumikar, letos bi izvedli akcijo Kolesarčki (ca 600 EUR).  
Dodatno je potrebno naročiti kresničke in rutice.  
Šola prosi za sofinanciranje prevozov članov Društva šoferjev in avtomehanikov, zaradi zapore 
mostu.  
Kolesarski izpiti bi bili izvedeni v času Evropskega tedna mobilnosti (ETM).  
Organizirali bi  nekaj prireditve v času ETM 2021. Servis koles bo 17. 9. 2021. V soboto, 18. 9. 
2021, bi organizirali kolesarski izlet po Jabolčni poti. V akcijo bi bili vključeni vsi učenci šole ter 
širša javnost. V ETM bi vključili tudi policiste na konjih, vodniki službenih psov. Natančen program 
bodo pripravili.  
Prijavili so se v akcijo Varno na kolesu (lansko leto so zmagali). K sodelovanju v akciji bi povabili 
celotno lokalno skupnost. 
Izvedba kolesarnice: ni stojal za kolesa, nadstreška, varnega zaklepanja. Učenci so zelo 
zainteresirani za izvedbo kolesarnice.  
 
4. SKLEP: 
Člani SPV so  se seznanili z aktivnostmi na OŠ. 
 

 
5. točka 

Ureditev semaforja na cesti od Šteger Antonije do Baronik Petra (cesta k Nikšiču) 
 

Zaradi nevarne ceste oziroma strmine so občani, ki tam živijo, podali željo po ureditvi semaforja za 
vožnjo v eno smer naenkrat. Člani SPV predlagajo, da se vključi občinski inšpektor za ceste in se 
izvede ogled ceste z njim ter člani SPV.  
 
5. SKLEP 
Člani se strinjajo s predlogom, da se vključi inšpektor in se izvede ogled ceste. Člane 
zanima, koliko je prebivalcem na tem delu in koliko se jih strinja s postavitvijo semaforja.  
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

6. točka 
Razno 

Občani, ki živijo za Kobanko, želijo, da je cesta prevozna samo za stanovalce. Na cesti se zarišejo 
hitrostne ovire. 
 
6. SKLEP 
Člani menijo, da je izvedljivo zarisati hitrostne ovire in omejiti prevoz samo za stanovalce.   
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.00. 
 
 
Zapisala:           
Suzana Prajnc, občinska uprava  
           Darko FLAK 
                    PREDSEDNIK 


