OBČINA BELTINCI
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Zapisnik 7. redne seje SPV Občine Beltinci,
ki je bila v torek, 15. decembra 2015 ob 18. uri v sejni sobi Občine Beltinci

PRISOTNI ČLANI SPV: Milan Gjörek, Bojan Prosič, Janez Kovačič, Štefan Žižek, Srečko
Horvat, Liljana Fujs Kojek, Martina Vidonja, Lidija Erjavec, Andrej Vӧrӧš.
OSTALI PRISOTNI: Iztok Jerebic, predsednik KS Melinci, Andrej Duh.
OPRAVIČENO ODSOTNI: Milan Kerman – župan; Alenka Maroša –medobčinska
inšpektorica.
Predsednik SPV je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 6. redne seje SPV-ja.
2. Prevzem novega opozorilnega merilca hitrosti v KS Melinci – dogovori za izvedbo
prireditve.
3. Razno.
Prisotni so glasovali o vsebini dnevnega reda 7. redne seje SPV in so soglasno (ZA: 9,
PROTI: 0) sprejeli
Sklep št. 30: soglasno se sprejme oz. potrdi dnevni red 7. redne seje SPV .

AD1: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE SPV-JA IN PREGLED
REALIZACIJE SKLEPOV PREJŠNJE SEJE
Predsednik Milan Gjörek daje v pregled in sprejem zapisnik 6. redne seje SPV. Ob
pregledu zapisnika ni bilo ugotovljenih nobenih napak oz. nepravilnosti.
V nadaljevanju te točke so prisotni pregledali vse sprejete sklepe prejšnje seje SPV in se
tudi pogovorili o še nerealiziranih sklepih in o sklepih, ki so v teku realizacije oz. bodo
realizirani v najkrajšem možnem času.
Strokovni sodelavec v občinski upravi, Iztok Jerebic, ki je zadolžen za izvedbo sklepov
SPV-ja je dajal prisotnim odgovore na postavljena vprašanja kot tudi je seznanjal
prisotne o realizaciji sklepov, ki so bili sprejeti na prejšnji seji. Prav tako je prisotne
seznanil, da je začel delovati novi portal SPV-ja na državni ravni (in ga je prisotnim tudi
predstavil), preko katerega se bosta od članic SPV-ja registrirali in ga tudi uporabljali za
vnose in raznorazne statistike in projekte, Lilijana Fujs Kojek in Martina Vidonja.
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje sprejem zapisnika prejšnje seje.
Glasovanje: ZA: 9, PROTI: 0.

Sklep št. 31: Sprejme se zapisnik 6. redne seje SPV.

AD 2: PREVZEM NOVEGA OPOZORILNEGA MERILCA HITROSTI V KS MELINCI –
DOGOVORI ZA IZVEDBO PRIREDITVE.
Predsednik SPV, Milan Gjörek je povedal, da bomo z prevzemom novega opozorilnega
merilca hitrosti v KS Melinci zaokrožili celotno občino in tako je vsaka KS sedaj
opremljena s to napravo. Pozdravil je predsednika KS Melinci, Andreja Duha, ki se je
udeležil seje SPV.
Prireditev bi izvedli kot smo ostale vse, povabili pa bi tudi sponzorje, ki so donirali
sredstva za nabavo le-tega. Podpredsednik SPV Janez Kovačič prisotnim predstavi
donatorje in tudi pove, koliko je vsak prispeval lastnih sredstev.
V razpravi pri tej točki so aktivno sodelovali vsi prisotni, po razpravi je bilo zavzeto
stališče – skupno, da se prireditev izvede 29. januarja 2016 na Melincih. Prireditev bo
izpeljana tako, da bo uradni prevzem izpeljan na sami lokaciji postavitve z odkritjem.
Govori, kulturni program in srečanje s sponzorji ter podelitev zahvalnih listin vsem
sofinancerjem merilca hitrosti, se bo pa izvedel v dvorani vaškega doma na Melincih.
Program se pripravi skupaj z KS Melinci, Vrtcem Beltinci (enota Melinci) in občinsko
upravo.
Ob koncu prisotni soglasno (ZA: 9, PROTI: 0) sprejmejo
Sklep št. 32: Uradni prevzem novega opozorilnega merilca hitrosti bo izveden 29.
januarja 2016 v krajevni skupnosti Melinci z uradnim prevzemom ki bo izveden na
lokaciji postavitve ter nadaljevalnim programom v dvorani vaškega doma na
Melincih. Program se pripravi skupaj z KS Melinci, Vrtcem Beltinci (enota Melinci)
ter občinsko upravo.
AD3: RAZNO
Pri tej točki dnevnega reda je član Srečko Horvat spraševal, kdo financira prometne
znake ki se jih postavlja po vaseh – če občina ali KS? Dobil je odgovor od Iztoka Jerebica,
da je to v domeni Občine Beltinci kot tudi občina financira nabavo le-teh.
Prav tako sta predsednik Milan Gjörek in podpredsednik Janez Kovačič prisotne
seznanila o finančnem stanju SPV-jeve postavke v proračunu občine. Prisotni na poročilo
niso imeli nobenih pripomb.

Seja je bila zaključena ob 20.45. uri.

Zapisala:
Lilijana Bežan Horvat

Predsednik SPV Občine Beltinci
Milan Gjӧrek

