SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK 17. SEJE SPV,
ki je bila v ponedeljek, 24. marca 2014 ob 19.00 uri
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.
Prisotni člani SPV: Bojan Prosič, Srečko Horvat, Bojan Žerdin, Liljana Fujs Kojek, Milan
Gjӧrek, Martina Vidonja
Ostali prisotni: Alenka Maroša-medobčinska inšpektorica, Iztok Jerebic-sodelavec občinske
uprave
Opravičeno odsotni: župan dr. Matej Gomboši, Janez Kovačič, Lidija Erjavec, Andrej Vӧrӧš.

Predsednik pozdravi prisotne in predlaga v sprejem dnevni red, kot je bil naveden na vabilu za
sejo. Soglasno se sprejme:
Sklep št. 1/2014:
Sprejme se dnevni red 17. seje SPV-ja v predlagani obliki in vsebini in sicer:
1. Sprejem zapisnika 16. redne seje SPV-ja.
2. Projekt OŠ Beltinci-REVOZ »Kaj veš o prometu«.
3. Priprave na kolesarske izpite 5-ih razredov (in vaje).
4. Problematika prometne varnosti v Občini Beltinci
5. Pobude in vprašanja (nabava poligona za prireditve Kolesarčki)
6. Razno
Ad 1:
Pregled realizacije sklepov: Predsednik Milan Gjӧrek poda obrazložitev k nerealiziranemu
sklepu št. 22/2013. S strani občinske uprave nismo prejeli računa o dobavi merilca hitrosti in
pripadajočih senzorjev, kar je nameščeno v Lipovcih. Srečko Horvat izrazi nestrinjanje, ker je
SPV javni organ in naj bodo finance s tega področja tudi transparentne. Glede na to, da smo
sprejeli sklep, želimo videti račun koliko je to občino stalo. Račun naj se pokaže ker to ni
nobena skrivnost oz. zaupne informacije. Račun je bil zaprošen tudi pri dobavitelju-g. Izidorju
Filipu, vendar računa do danes nismo prejeli. Iztok Jerebic pojasni, da nadzorni odbor občine
pregleduje dokumente in poslovanje občine na tri mesece, če bi bilo kaj spornega, bi bili na to
opozorjeni. Srečko Horvat je napovedal, da bo to iznesel na naslednji občinski seji.
Ostali sklepi so bili realizirani. Sprejme se:
Sklep št. 2/2014:
Sprejme se zapisnik 16. redne seje SPV-ja v predlagani obliki in vsebini.

Ad2:
Predstavnica OŠ Beltinci Liljana Fujs Kojek je predstavila Natečaj Revoz-varnost in
mobilnost za vse, ki je primeren za učence 5. in 6. razredov. Pojavljajo se težave, ker otroci ne
želijo sodelovati. Namen projekta je najti problem v okolici šole, ki bi ga bilo potrebno rešiti.
(npr. ureditev in zaprtje šolskega dvorišča.) Ni dovolj parkirnih mest, težave so z dostavo v
kuhinjo. Zaradi težav ni pripravljen na tem projektu delati nobeden učitelj, tudi rok je že
skoraj potekel, 31. 3. 2014. Od projekta odstopamo in ga prenesemo v naslednje šolsko leto.
Potrebno bi bilo tudi sodelovanje z občino, financiranje s strani občine, ker je ugotovljeni
problem in predlagano rešitev na podlagi projekta potem potrebno realizirati.
Iztok jerebic je ob tem še pojasnil, da se ureja odkup hiše v okolici šole, to bo možnost
ureditve dodatnih 24 parkirnih mest za potrebe šole.
Ad3:
Bojan Prosič je podal informacije glede priprav na kolesarske izpite. Dogovori z učitelji 5-ih
razredov potekajo, z aprilom začnejo s pripravami na izpit, nato sledi vožnja. Pri učencih se
pojavljajo težave v znanju iz CPP. S strani AVP smo prejeli dopis o izvedbi kolesarskih
izpitov. Potrebno je naročiti material, ki se rabi za izvedbo kolesarskih izpitov.

Ad4:
Alenka Maroša predstavi sodelovanje medobčinskega inšpektorata pri vseslovenski akciji
»Ustavi se, vlak se ne more«. Vsako leto se opravi ogled nivojskih železniških prehodov s
strani inšpektorata. Zapisnik se pošlje na AVP in inšpektorju za železnice. Letos potekajo
gradbena dela na nekaterih prehodih, zato so opravili ogled samo enega prehoda-pri silosih
Panvite. Zbrane informacije bodo javno dostopne. Ob tej akciji je SPV razdelil reklamni
material po javnih zavodih naše občine.
Milan Gjӧrek sprašuje kako je s stezo ob potoku Črncu. Iztok Jerebic pojasni, da je bila vloga
za ureditev steze poslana na ARSO. Pokazal je tudi dopis. Takšni postopki so ponavadi
dolgotrajni, zato odgovora še nismo prejeli.
Sklep št. 3/2014: SPV predlaga, da se preveri možnost postavitve opozorilnih tabel
»Vožnja s kolesom na lastno odgovornost« na stezo ob potoku Črnec skozi celotno vas
Beltinci.
Milan Gjӧrek sprašuje kdaj se bodo namestile talne označbe pri pekarni Čeh in na pločnikih v
Beltincih. Iztok Jerebic pojasni, da so namestitev teh označb odsvetovali strokovnjaki
Cestnega podjetja, ker so pločniki ponekod preozki.
Martina Vidonja na podlagi pobude krajanov Ižakovec opozori na nepreglednost križišča cest,
ki vodi od vrtca v Ižakovcih proti otoku ljubezni in nazaj ter ceste, ki vodi proti Melincem.
Predlaga ogled situacije s strani občinske inšpektorice. Alenka Maroša pove, da si bo situacijo
ogledala in na naslednji seji SPV podala povratno informacijo. Predsednik SPV predlaga, da
se zapisnik pošlje v vednost KS Ižakovci.
Bojan Prosič pove, da je opravil pogovor s predsednikom KS Lipa g. Ferčakom. Potrebno bo
urediti parkirišče pri vaško gasilskem domu, gostilni in trgovini v Lipi. Potrebno bo zarisati

bočno parkirišče in ga označiti. Iztok predlaga da se to uredi ob spomladanski prenovi oznak
v občini.
Srečko Horvat je znova opozoril na nerazsvetljenost križišča pri vrtcu v Dokležovju in
križišča pri avtobusni postaji. Alenka Maroša pove, da mora biti vsak prehod osvetljen. To je
potrebno nujno urediti.
Ad5:
Predsednik SPV je zaprosil OŠ Beltinci za pomoč pri izdelavi rekvizitov za poligon
Kolesarčki. Predlaga da se zaprosi firmo Roto za donacijo plastičnih elementov. Poligon
lahko koristita šola in vrtec, s tem posledično vplivamo tudi na razvoj spretnosti otrok.
Sklep št.4/2014:
Do naslednje seje se pripravijo predračuni in se sprejme odločitev glede nabave
poligona.
Ad6:
Milan Gjӧrek je izpostavil, da je bila konec leta 2013 s strani Zidarstva Maučec nakazana
donacija za nakup merilca hitrosti v Gančanih.(30.12.2013-500 EUR). S strani občinske
uprave SPV ni bil obveščen o tem nakazilu. Bojan Žerdin je razložil, da se sredstva v
naslednje leto ne prenašajo, če se niso pravočasno porabila, ampak gre to v skupni proračun.
Bila je podana kritika na sodelavce računovodstva občine, ker niso obvestili SPV, da je bila
donacija nakazana. Predsednik je poklical donatorja in se mu zahvalil, povabi se ga na
prireditev ob preselitvi merilca.
Bojan Prosič je člane SPV seznanil z dogodkom, ki bo na OŠ Beltinci-tehniški dan za prvi
razred. Predstavitev dela in opreme policije v drugi polovici aprila oz. prvi polovici maja.
Milan Gjӧrek predlaga premestitev merilca hitrosti v Ižakovcih. Potrebno bo postaviti novi
kandelaber, ker ni druge možnosti. Za merilec v Gančanih bo sončne kolektorje doniralo
podjetje Gargamel.
Sklep št.5/2014: Prireditev ob prevzemu merilca v Gančanih bo v petek 11. aprila ob 17.
uri, predsednik SPV se dogovori s KS Gančani. Na prireditev povabimo: župana,
sodelavce občinske uprave, inšpektorico Alenko Maroša, člane SPV, policijo, Vrtec
Beltinci, KS Gančani, Zidarstvo Maučec Vili, Gargamel, GZ Beltinci, PGD Gančani.
Prireditev se bo odvijala na kolesarski stezi.
Seja je bila zaključena ob 21. uri.
Zapisala:
Martina Vidonja

Predsednik SPV Občine Beltinci
Milan Gjӧrek

