
 

 

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

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 
Številka: 032 – 1/2019  

Datum:   28. 10. 2021 

 

Na podlagi določil Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/08 - uradno 
prečiščeno besedilo, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 - ZMV, 109/10 - ZCes-1, 109/10 
- ZPrCP, 109/10 - ZVoz in 39/11 - ZJZ-E in 75/17 - ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C ), Statuta Občine 
Selnica ob Dravi – UPB1 (MUV, št. 35/17) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob 
Dravi – UPB1 (MUV, št. 35/17) ter sklepa Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi o 
imenovanju Sveta za preventivo  in vzgojo v cestnem prometu 
 
 

s k l i c u j e m 

 

9. sejo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Selnica ob Dravi,  

ki bo v sredo, 3. 11. 2021, ob 15.00 uri v konferenčni dvorani Občine Selnica ob Dravi 

 

Predlog dnevnega reda: 

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. 

   Darko FLAK l. r. 
PREDSEDNIK SPV 
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Slika 1: Predstavitev problematike pri naslovu Zg. Selnica 87 

 

Vabljeni člani:  

Igor ŠTRUC, Olga KAJZER, predstavnik PP Ruše in predstavnica OŠ Selnica ob Dravi 

 

Priloga:  

• zapisnik 8. redne seje 


