Zapisnik 9. seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v četrtek, 8. 11. 2012 ob 18. uri v sejni
sobi Občine Beltinci
PRISOTNI ČLANI SPV: Milan Gjörek, Bojan Prosič, Bojan Žerdin, Janez Kovačič, Srečko
Horvat, Liljana Fujs Kojek, Martina Vidonja, Andrej Vӧrӧš
OSTALI PRISOTNI: Alenka Maroša, Iztok Jerebic, Borut Balažic, Boštjan Sedonja, Janko
Bezjak
ODSOTNI: župan dr. Matej Gomboši, Lidija Erjavec
Predsednik SPV je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 8. redne seje SPV-ja.
2. Seznanitev sveta z menjavo člana SPV-ja (zunanji član po funkciji, predstavnik PU
Murska Sobota).
3. Analiza prireditve – Dan brez avtomobila v mesecu septembru 2012.
4. Izvedba prireditve-prevzem merilnika hitrosti v KS Lipovci ter istočasno Svetovni dan
spomina na žrtve prometnih nesreč v Občini Beltinci.
5. Problematika prometne ureditve v KS Lipovci.
6. Problematika Cankarjeve ulice v Beltincih-most.
7. Problematika vožnje Pot ob Črncu do zbirnega centra za ločevanje odpadkov Beltinci.
8. Tekoča problematika
9. Pobude in vprašanja.
Sklep št.9/12: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.
Ad1: Sprejem zapisnika 8. redne seje SPV-ja

Sklep št. 7/12 še ni realiziran.
Sklep št. 8/12 še ni realiziran.
Aelenka Maroša je pojasnila, da je bila pobuda s strani KS Lipa glede postavitve ogledal
poslana na Direkcijo za ceste. Situacijo si je že ogledala republiška inšpektorica in ukrepala.
Ograja je znižana oz. se bo znižala v določenem roku. Tudi drugod so že bile izdane odločbe
za znižanje ograj.

Ad2: Seznanitev sveta z menjavo člana SPV-ja (zunanji član po funkciji, predstavnik PU
Murska Sobota)
Predsednik SPV je predstavil menjavo članov in vzroke zanjo.
Sklep št. 10/12: Dosedanjemu zunanjemu članu SPV po funkciji (predstavnik PU
Murska Sobota) Boštjanu Sedonji preneha članstvo v SPV Občine Beltinci zaradi
spremembe delovnega mesta. Članstvo prevzame novi VPO Bojan Prosič.

Boštjanu Sedonji so bile podane zahvale za dosedanje delo v Občini Beltinci s strani Alenke
Maroša ter s strani Vrtca in Osnovne šole Beltinci ter KS Lipovci.

Ad3: Analiza prireditve – Dan brez avtomobila v mesecu septembru 2012.
Boštjan Sedonja je povedal, da je prireditev dobro uspela, bila bolj obiskana kot lani, vnaprej
je potrebno spodbujati kolesarjenje, ker je bilo letos dobro izpeljano, morda v naslednjem letu
vključiti Društvo upokojencev in druge.
Ad4: Izvedba prireditve-prevzem merilnika hitrosti v KS Lipovci ter istočasno Svetovni
dan spomina na žrtve prometnih nesreč v Občini Beltinci.
Prireditev se bo izvedla v soboto, 17. 11. 2012 ob 16. uri, pred vaškim domom v Lipovcih. Po
kratkem kulturnem programu se izvede prižig sveč v bližini merilnika pri križu. Za program
sta zadolženi Lilijana Žižek in Martina Vidonja (nastop otrok iz enote Lipovci), pozdrav in
nagovor bo s strani župana in predsednika SPV. Povabimo direktorja Pomurskih lekarn, g.
Zajca in ga prosimo za pozdrav. Scenarij pripravi Lilijana Žižek. Boštjan Sedonja je opozoril
na postavitev ustrezne prometne signalizacije na cesti zaradi varnosti. (omejitev hitrosti,
pomagajo tudi javni delavci). Vabila in plakati se pripravijo na občini (Lilijana). Pogostitev
ob otvoritvi merilnika pripravi KS Lipovci.
Ad5: Problematika prometne ureditve v KS Lipovci.
Predsednik je predstavil predloge, poslane s strani prebivalcev KS Lipovci in g. Alojza Srake.
Kar izhaja iz predloga št.1 (odvodnjavanje), je bilo povedano na zadnji občinski seji s strani g.
župana.
Predlog št.2: za celotno občino se bo izdelal plan za omejevanje hitrosti z namestitvijo talnih
zvočnih ovir. Ogledala se praviloma postavljajo na tistih mestih, kjer ni možno znižati ograje.
Sklep št. 11/12: Imenuje se komisija v sestavi Alenka Maroša, Bojan Prosič, Borut
Balažic, predstavnik KS Lipovci, (zraven se povabi tudi lastnika zemljišča, katerega
ograja ovira preglednost) in se situacijo ogleda na terenu. Komisija si ogleda vse štiri
alineje, ki izhajajo iz predloga št. 2. Povabi se tudi predstavnika OŠ Beltinci in
Avtobusnega prometa Murska Sobota, zaradi ogleda avtobusne postaje. O ugotovitvah,
ki jih oblikuje omenjena komisija, se obvesti gospoda Alojza Srako.

Ad6: Problematika Cankarjeve ulice v Beltincih-most.
Predsednik je prebral pobudo, poslano s strani prebivalcev Cankarjeve ulice.
Iztok Jerebic je povedal, da je pobuda za postavitev obstoječih znakov prišla s strani istih
prebivalcev kot sedanja pobuda. Ker je most v slabem stanju (ocena s strani strokovnjakov
Fakultete za gradbeništvo Maribor), ne bo možno uvesti istega stanja nazaj.
Sklep št. 12/12:S strani SPV Občine Beltinci se prebivalcem Cankarjeve ulice pošlje
pisni odgovor, da je s strani Občine Beltinci predvidena sanacija mostu, do takrat se
postavijo dopolnilne table, ki bodo urejale dovoz tovornim vozilom v Cankarjevo ulico
1, s strani Cankarjeva 2.

Ad7: Problematika vožnje Pot ob Črncu do zbirnega centra za ločevanje odpadkov
Beltinci.
Predsednik prebral pismo prebivalcev ulice Pot ob Črncu.
Alenka Maroša je povedala, da je to intervencijska pot za potok Črnec, ki je bila fizično že
zaprta. Potrebno bo posredovati pri ARSO za ponovno zaprtje ceste. Po besedah Boruta
Balažica je v planu sanacija ceste proti zbirnemu centru iz druge smeri.
Sklep št. 13/12:S strani SPV Občine Beltinci se prebivalcem Poti ob Črncu pošlje pisni
odgovor.
Ad8: Tekoča problematika
Janko Bezjak je člane SPV seznanil z nekaterimi težavami v KS Lipovci:
• nadomestiti je potrebno obcestne smernike oz. jih obnoviti po izgradnji kanalizacije in
nadomestit odsevnike na drogovih ulične razsvetljave.
• Lastniki parcel ob kolesarski stezi Beltinci Lipovci orjejo njive do asfalta. Zemlja je že
višje kot asfalt, potrebno bo urediti bankine in lastnike obvestiti. Alenka Maroša
odgovarja, da je lastnike že pisno opozorila, izdati bo potrebno globe. Predsednik SPV
predlaga, da si tudi te pobude ogleda komisija.
Alenka Maroša je seznanila člane SPV, da bo Občina Beltinci pristopila k oblikovanju
Občinskega programa varnosti, v povezavi z Ministrstvom za notranje zadeve, v okviru tega
tudi ustanovitev redarske službe. Sodelujejo SPV, PP Murska Sobota, CZ, odbor za zaščito in
reševanje, ter predsedniki KS. SPV IN KS podajo predloge za izdelavo programa varnosti.
Sodelovanje s SPV s strani občinske uprave namesto Iztoka jerebica prevzema Borut Balažic.

Ad9: Pobude in vprašanja.
Srečko Horvat sprašuje:
• Ali je kdo preveril prometne znake v Krogu in Bakovcih ter Satahovcih, ki
prepovedujejo vožnjo tovornjakom skozi naselje Dokležovje? Apelira na policijo, da
ukrepa vkolikor so znaki postavljeni, pa se jih ne upošteva. Pobudo je prenesel
predvsem zaradi pritožb staršev otrok iz vrtca in šole ter prebivalcev Glavne ulice v
Dokležovju. Postavitev prometnih znakov bo preveril Bojan Prosič.
• Predlaga, da ob merjenju hitrosti v naselju Dokležovje, policisti preverjajo tudi druge
kršitve. Ob neukrepanju, krajani Dokležovja grozijo z zaporo ceste.
• Zakaj še vedno ni urejeno križišče pri vrtcu v Dokležovju? Borut Balažic odgovarja:
po končanih kanalizacijskih delih se bo pred asfaltiranjem uredilo križišče pred
vrtcem in križišče Letališka-Severna ulica.
Milan Gjӧrek je prenesel pobudo krajanov KS Bratonci zaradi ropota, ki ga povzročajo
pokrovi na prečrpališčih. Borut Balažic odgovarja, da je to težava v celi občini, ki se že
odpravlja.
Andrej Vӧrӧš je opozoril na nepreglednost pri izvozu iz lokala Newscaffe, ki je nevaren
predvsem za kolesarje. Alenka Maroša si bo situacijo ogledala in poiskala morebitno rešitevPriključek je na državno cesto- zadeve ureja prometni inšp. RS.
Bojan Žerdin je opozoril, da bo potrebno postaviti obcestne smernike na cesti Lipa-Odranci in
da je potrebno pokositi travo na »otokih« na cesti iz Beltinec proti Lipi. Ker je to v
pristojnosti Direkcije za ceste, bo potrebno apelirati na njih in na Cestno podjetje Murska
Sobota.

Seja je bila zaključena ob 20. 30. uri.

Zapisala:
Martina Vidonja

Predsednik SPV Občine Beltinci
Milan Gjӧrek

