SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
OBČINE BELTINCI
Zapisnik
12. seje SPV Občine Beltinci,
ki je bila v sredo, 12.06.2013 ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Beltinci.

PRISOTNI ČLANI SPV:

Bojan Žerdin, Janez Kovačič, Milan Gjörek-predsednik,
Liljana Fujs Kojek, Andrej Vöröš, Lidija Baligač.

OSTALI PRISOTNI:

Alenka Maroša, Iztok Jerebic.

ODSOTNI:

Župan dr. Matej Gomboši, Martina Vidonja, Srečko Horvat

Predsednik SPV, Milan Gjörek je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem zapisnika 11. redne seje SPV-ja.
Poročilo Pasavček in poročilo o opravljenih kolesarskih izpitih OŠ Beltinci.
Dogovor glede prevzema merilca hitrosti v KS Lipa.
Dogovor glede zaključnega piknika SPV-ja.
Pobude in vprašanja.

Prisotnih: 5, ZA: 5, PROTI: 0.
Sklep št. 7/13: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.
AD1: Sprejem zapisnika 11. redne seje SPV-ja
Pri pregledu zapisnika namestnik predsednika prebere vse sklepe, ki so bili sprejeti na
prejšnji seji. Glede avtobusnega postajališča v Gančanih meni predsednik, da je urejeno
oz. bo urejeno. Dali smo jim kot rešitev varianto in meni, da so prišli do dogovora. Plan
dela SPV so slišali vsi na prejšnji seji in se izvaja. Včeraj so bili kolesarski izpiti in imeli
tudi sklep SPV, ter sklep da se seje izvajajo v poznem popoldanskem času.
Prisotnih: 5, ZA: 5, PROTI: 0.
Po razpravi se sprejme soglasni
Sklep št. 8/13:
Sprejme se vsebina zapisnika 11. Seje SPV v predlagani obliki in vsebini.
AD 2 - Poročilo Pasavček in poročilo o opravljenih kolesarskih izpitih OŠ Beltinci
Liljana Fujs Kojek prebere poročilo o izvedbi kolesarskih izpitov, ki so bili včeraj, v torek,
11.6.2013 pri OŠ Beltinci. Učiteljice petih razredov se vsem, ki so sodelovali pri izvedbi
le-teh, da so bili izvedeni varno in korektno za vso pomoč zahvaljujejo. V razpravi pri tej
točki so aktivno sodelovali vsi prisotni člani SPV-ja. Liljana Fujs Kojek prebere tudi
poročilo o izveden projektu Pasavček-pravilna uporaba otroških varnostnih sedežev in
varnostnih pasov. Po razpravi se predlaga glasovanje:
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Prisotnih: 5, ZA: 5, PROTI: 0.
Sklep št. 9/13:
Sprejme se poročilo o izvedenih kolesarskih izpitih OŠ Beltinci za šolsko leto
2012/2013. Prav tako se sprejme poročilo o izvedbi projekta Pasavček na OŠ
Beltinci prav tako v šolskem letu 2012/2013.
AD 3 - Dogovor glede prevzema merilca hitrosti v KS Lipa
Predsednik Milan Gjörek pove, da je merilec že delujoči, redni prevzem bi imeli v soboto,
06.07.2013, da bi se pripravil prevzem na tisti dan, ko je tudi v KS Lipa zdaj že 25.
tradicionalna krümplova noč. Oni bodo nekaj pripravili, vrtec ponudi sodelovanje. Prijavo
prireditve se pripravi, prav tako delna zapora lokalne ceste – z Gomiličke strani vhod v
Lipo, saj bo državno težje zapreti. Dogovor in informacija je podana in se pripravi vse
potrebno. Bojan Žerdin se zahvaljuje v imenu njegovem in v imenu KS Lipa za to
pomembno pridobitev. Se je pogovarjal z krajani, se opaža, da se občuti postavitev
merilnika že sedaj. Prevzem bi bil okrog 16, 17.00 ure in po uradnem delu se neuradni
nadaljuje pri vaškem domu.
AD 4 - Dogovor glede zaključnega piknika SPV-ja
Zaključni piknik smo predvidevali konec junija 2013, tako je sedaj ostane na 20. juniju
2013 zaradi soudeležbe vseh, ki bi naj bili poleg oz. bi sodelovali (šola, vrtec, SPV,
predstavniki Policije Murska Sobota, Glasbena šola Beltinci, predstavniki občinske
uprave, predsednike KS-ov). Na Otoku ljubezni v Ižakovcih bo piknik, ob 16.00 uri s
kratkim programom.
AD 5 - Pobude in vprašanja
Glede mostu na Cankarjevi ulici v Beltincih na vprašanje prisotnih se odgovori, da so
naročeni projekti, ograja bi naj bila še ta teden narejena, dodaja Iztok Jerebic. Bo pa še
trajalo, ker bomo od ARS-a pridobili dovoljenje kot tudi lastništvo.
Glede Kocljevega naselja v Beltincih, niso menjali vseh uličnih lučk, kar se tiče menjave
celotne pa je odgovor takšen, da se menjava po dogovoru, dodaja Iztok Jerebic. Nadalje
predsednik omeni še ovinek pri Žižeku do zadnje hiše na Kocljevem je namreč zelo
nepregledno- to je tam, kjer pot vodi v slepo ulico. Predsednik Milan Gjörek še prosi pri
pekarni Čeh, bi bilo potrebno narediti izmeritve narediti in postaviti znake oz. talne
označbe. To je baje že v izvajanju dodajata Iztok Jerebic in inšpektorica Alenka Maroša.
Nadalje se omeni problematika oz. oteženo parkiranje na Gregorčičevi ulici pri trgovini
Kalija – imajo pri trgovini na široko postavljene vozičke in rože na stojalih tako da nimajo
občani kjer parkirati normalno. Alenka Maroša predlaga, da se dopis na glavno enoto v
Ljubljano pošlje in se opiše obstoječo problematiko, prav tako bi bilo dobro tudi poklicati
policijo. Alenka Maroša bo šla še do vodstva trgovine, kot sama pove pri tej točki
dnevnega reda.
Promet na Žitni ulici v Beltincih od zadaj, bi bilo potrebno narediti cono umirjenega
prometa, saj je tam promet zelo gost. Predsednik predlaga, da bi se pretegoriziralo to
cesto v enosmerno cesto. Vendar pa Iztok Jerebic pove, da je potem problem za
kmetovalce, ki se bodo po celotni Panonski morali voziti, če bodo hoteli priti na ulico
Štefana Kovača.
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Pri Štausovi hiši v Beltincih je potrebno dodanto namenstiti manjkajočo svetilko ker je
tema, se še predlaga.
Andrej Vöröš sprašuje, če bi se lahko glede semaforjev na relaciji Lipovci-Bratonci (pri
kapelici) uredilo, da bi bili daljši intervali zelene luči (tudi Bratonci-Lipovci) na tem
križišču, saj so baje senzorjev fokusirani le na glavno cesto. Dogovor je, da se obvesti
državno inšpektorico in podjetje Elsa Gornja Radgona kot upravljalca semaforjev.
Glede traktorske steze poda obrazložitev pri tej točki inšpektorica Alenka Maroša.
Dejstvo je, da se ta problematika vleče že od leta 2009. Dopisi so se vrstili, ogledi in
sestanki prav tako, sedaj se čaka zapisnik, da bomo lahko dali pripombe. Dogovori so
sicer z direkcijo da bi se poleg obstoječe naredila še dodatna kolesarska steza, vendar pa
je to še vse samo ustno. Bomo videli kako bo, saj se ni še na tem področju nič
premaknilo doda inšpektorica Alenka Maroša.
Bojan Žerdin da bi se naj cesta skozi Lipo - glede pločnikov čimprej nekaj uredilo, saj je
večja varnost tam še kako pomembna. Iztok Jerebic odgovori da je projekt pripravljen in
se bo uredilo.
Janez Kovačič pove, da nikoli ne bo razumel Kocljevega naselja, saj se zadeva že zelo
dolgo in za njegove pojme preveč dolgo vleče, naredilo pa se na tem področju ni nič.
Vendar pa Iztok Jerebic obljublja, da kot so bili dogovori, tako se bo tudi to uredilo.
Kanalizacijski jaški morajo biti oblepljeni z odsevnimi trakovi zaradi varnosti, ampak
pred tehničnim prevzemom kanalizacije še ne bo mogoče se še seznani člane SPV s strani
občine.
Janez Kovačič še postavlja vprašanje glede slabega sodelovanja z KS-om Beltinci pri vseh
teh problematikah. KS Beltinci je v preteklosti skrbela za svoje ulice, dodaja Iztok
Jerebic. Mi pa na žalost ne moremo na njih vplivati, oni svoje sklepe sprejemajo in imajo
sprejeti tudi svoj letni plan.
Iztok Jerebic glede v roku enega meseca se bodo začela dela na cesti Beltinci-Melinci in
Melinci-Ižakovci z umestitvijo manjkajočih pločnikov, prav tako se bodo umiritveni otoki
iz melinčke in bistričke strani vgradili. S smeri Ižakovci-Beltinci bo novi most narejen in
proti Melincem prav tako.
Bojan Žerdin pove, da bi redarska služba za inšpektorico gospo Maroševo bila idealna
rešitev, saj bi prišlo do razbremenitve in bi dodatna delovna moč ji prišla še kako prav.
Vendar pa gospa Maroševa pove, da ni napredka oziroma odziva glede tega v ostalih
občinah. Se pa strinja z razpravljalci, da bi dodatni človek za izvajanje in spremljanje te
problematike (okolje in prostor) bil izredno dobrodošel.
Ker je bil s tem dnevni red seje SPV izčrpan, je predsednik sejo zaključil ob 20.40 uri.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Predsednik SPV Občine Beltinci:
Milan GJÖREK
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