
 
 

 

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. 11. 2021 

 
Z A P I S N I K  

 
9. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je bila 3. 11. 2021 

 v prostorih Občine Selnica ob Dravi, ob 15.00 uri 
 
Prisotni člani sveta: 
Darko FLAK (predsednik), Boštjan MOTALN – predstavnik PP Ruše in Urška BREZNIK – 
predstavnica OŠ Selnica ob Dravi,  Igor ŠTRUC 
Odsotni člani sveta:, Olga KAJZER 
Drugi prisotni: 
Suzana PRAJNC (OU)  

 
1. točka 

Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti 
 

9. 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 8. redne seje. 
4. Možnost postavitve stacionarnih radarjev pri Holcmanovem ovinku in na ravnini na 

Slemenu (pred Viltušem v smeri proti Mariboru). 
5. Postavitev prometnih znakov za največjo dovoljeno osno obremenitev v Habidovem 

jarku in Selniški grabi. 
6. Stanje pobude za ureditev semaforja na cesti od Šteger Antonije do Baronik Petra 

(cesta k Nikšiču).  
7. Sprememba prednostne ceste: pri naslovu Zg. Selnica 87 (cesta proti Nikšiču) je 

postavljen STOP znak tako, kot je označeno z rdečo barvo na sliki spodaj. 
Prednostna cesta je z modro barvo označena cesta, ki pa je stara, skoraj 
neuporabljena cesta. Preveriti je potrebno možnost prestavitve znaka tako, da 
postane z zeleno označena cesta prednostna.  

8. Namestitev prometnega znaka Otroci na cesti v Ravni ulici in Ulici ob gozdu. 
9. Ogledalo na izvozu na G1-1- pri gostišču Bernarda. 
10. Omejitve hitrosti na 30 ali postavitev ovir na Selniški in Janževi cesti ter v Selniški 

grabi.  
11. Primernost različnih vrst cestnih ovir.  
12. Razno. 

 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (3 ZA, 0 PROTI, od 3 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
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3. točka 

Pregled zapisnika 8. redne seje SPV 
 

Predsednik je predstavil zapisnik 8. redne seje SPV. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je 
predsednik predlagal sledeči  
 
2. SKLEP 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu potrdi zapisnik 8. redne seje SPV.  
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (3 ZA, 0 PROTI, od 3 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

4. točka 
Možnost postavitve stacionarnih radarjev pri Holcmanovem ovinku in na ravnini na 

Slemenu (pred Viltušem v smeri proti Mariboru) 
 
Možnost ureditve stacionarnih radarjev. G. Motaln je povedal, da velikokrat stoji radar na odseku 
Holcmanovega ovinka, je pa težava, da pri ovinku ni prave točke za postavitev. Meni, da se 
meritve hitrosti na tem odseku odvijajo s strani PP Ruše. 
 
Predsednik je mnenja, da je potrebno hitrost umiriti.  
 
Na Slemenu je omejitev 70 km/h, zato člani sveta menijo, da večina voznikov spoštuje omejitev. 
Gotovo se najdejo posamezniki, ki ne upoštevajo dovoljene hitrosti. Tudi na tem delo je težko 
meriti hitrost.  
 
4. SKLEP: 
Člani SPV se strinjajo s postavitvijo radarjev, vprašanje je kakšen bo njihov učinek. Predlog 
je, da se naslovi na PP Ruše prošnja za bolj pogosto izvajanje meritev hitrosti. Prav tako 
predlagajo postavitev stacionarnega radarja v naselju Selnica.  
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 

 
5. točka 

Postavitev prometnih znakov za največjo dovoljeno osno obremenitev v Habidovem jarku in 
Selniški grabi 

 
Vožnja s kamioni v času razmočenosti – v pomladanskem času. Postavitev prometnih znakov z 
največjo osno obremenitvijo 6 t na vseh vstopnih točkah in se dogovoriti z vsemi, ki prevažajo les. 
Problematične ceste so Selniška graba in Habidov jarek.  
 
Vključitev Vaških odborov pri obveščanju lastnikov gozdov.  
 
Preveriti, če je prometni znak za osno obremenitev 6 t, primeren, saj tukaj vozi tudi kamion za 
prevoz mleka. Preveriti pri Občini Podvelka.  
 
5. SKLEP 
Člani se strinjajo, da se postavijo prometni znaki, obvestilo se objavi na spletu in v novicah, 
izvaja se redna kontrola.  V času, ko ni problematike, se znaki pokrijejo.  
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
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6. točka 
Stanje pobude za ureditev semaforja na cesti od Šteger Antonije do Baronik Petra (cesta k 

Nikšiču) 
 
Predsednik SPV in inšpektor Mestne inšpekcije so si ogledali cesto. Semafor bi se lahko izvedel na 
začetku in koncu dela ceste v gozdu. Preveriti je potrebno, če se občani strinjajo s postavitvijo 
semaforja. Županja je imela s stanovalci sestanek in se ne strinjajo s postavitvijo semaforjev. 
Iščejo se druge rešitve. 
 
6. SKLEP 
Člani se seznanijo s stanjem pobude.   
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

7. točka 
Sprememba prednostne ceste: pri naslovu Zg. Selnica 87 

 

Pri naslovu Zg. Selnica 87 (cesta proti Nikšiču) je postavljen STOP znak tako, kot je označeno z 

rdečo barvo na sliki spodaj. Prednostna cesta je z modro barvo označena cesta, ki pa je stara, 

skoraj neuporabljena cesta. Preveriti je potrebno možnost prestavitve znaka tako, da postane z 

zeleno označena cesta prednostna.  
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Člani SPV se strinjajo s spremembo prednostne ceste. Sprememba je že bila obravnavana, vendar 
se ni nič izvedlo.  
 
7. SKLEP 
Člani se strinjajo s spremembo prednostne ceste.   
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

 
8. točka 

Namestitev prometnega znaka Otroci na cesti v Ravni ulici in Ulici ob gozdu 
 
Otroci iz vrtca in šole hodijo po tej poti v gozd, na gozdno učno pot in sprehod. Tam, kjer je 
postavljen znak Otroci na cesti, mora biti omejitev hitrost 10 km/h, razen, če se postavi samo 
opozorilni znak (trikotnik). V primeru postavitve prometnih znakov, se mora le-ta postaviti tudi v 
Šolski ulici. Eden pri šoli, pri Črešnerju, s strani Golje, z Vodovodne ulice in na Ravni ulici.  
 
G. Motaln predlaga, da se najprej na šoli preveri, ali je res težava na teh delih cestišča.  
 
8. SKLEP 
Člani so obravnavali postavitev prometnih znakov Otroci na cesti. Zadeva je širšega 
pomena in je o možni postavitvi potrebno proučiti tudi postavitev v Šolski ulici.  Zadeva se 
bo obravnavala na naslednji seji SPV.  
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

9. točka 
Ogledalo na izvozu na G1-1 pri gostišču Bernarda 

 
Za postavitev ogledala je potrebno pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo. Preveriti 
možnost postavitve ogledala na dodaten steber.  
Ga. Breznik je povedala, da je velika težava v voznikih, ki nimajo prižganih luči.  
 
9. SKLEP 
Člani se strinjajo s postavitvijo ogledala.   
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

10. točka 
Omejitve hitrosti na 30 ali postavitev ovir na Selniški in Janževi cesti ter v Selniški grabi in 

primernost različnih cestnih ovir 
 
Člani menijo, da postavitev ovir ni primerna za znižanje hitrosti. Predlagajo, da se postavijo znaki 
za omejitev hitrosti 30 km/h. Smiselnost postavitve znakov za omejitev hitrosti oziroma postavitev 
čim manjšega števila, ki zajame čim večji del naselja in zagotavljanje varnosti, se preveri pri 
inšpektorju. 
Člani menijo, da je pomemben podatek, ali je pobuda prišla od posameznika, ali od skupine 
občanov.  
 
10. SKLEP 
Člani menijo, da postavitev hitrostnih ovir ni primerna. Bolj primerna je postavitev 
prometnih znakov za omejitev hitrosti. Postavitev znakov za omejitev hitrosti  se preveri pri 
inšpektorju.  
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Predsednik je na podlagi izida glasovanja (4 ZA, 0 PROTI, od 4 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

11. točka 
Razno 

 
Predsednik je podal informacijo Društva upokojencev, ki so dobili ponudbo za predavanje CPP. 
Predlaga, da SPV pristopi k sodelovanju tudi s sofinanciranjem.  
 
Ga. Breznik je prosila, da se naroči gradivo za akcijo Bodi viden, bodi previden. Podala je 
informacijo o vključitvi šole v nov projekt Uresničevanje trajnostne mobilnosti v OŠ in SŠ.V projektu 
bodo sodelovali bodo s primeri dobre prakse do leta 2024. Prav tako je povedala, da je bil servis 
koles zelo dobro obiskan. Izvedenih je bilo preko 100 servisov.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.25.uri 
 
 
Zapisala:           
Suzana Prajnc, Občinska uprava  
           Darko FLAK 
                    PREDSEDNIK 


