OBČINA BELTINCI
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

2.

ZAPISNIK
REDNE SEJE SPV, ki je bila v sredo, 04.03.2015 ob 17.00 uri,
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI:
Milan Gjorek-predsednik, Martina Vidonja, Lidija Erjavec, Janez Kovačičpodpredsednik, Srečko Horvat, Lilijana Fujs Kojek, Bojan Prosič.
ODSOTNI: Štefan Žižek, Andrej Vöröš.
PRISOTNI
OSTALI VABLJENI: Milan Kerman, župan; Lilijana Bežan, tajništvo OU, Iztok Jerebic, Alenka
Maroša-medobčinska inšpektorica, Cvetko Petra-pripravnica v medobčinskem inšpektoratu,
ravnateljica OŠ Beltinci, Mateja Horvat.

Predsednik je pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem vsebino dnevnega reda 2. redne
seje, ki ga prebere. Pozdravi tudi gostjo na seji, ravnateljico OŠ Beltinci, Matejo Horvat. Pove,
da bo problematika rambe pri OŠ Beltinci obravnavana pod točko »razno« - prisotni se
strinjajo in glasujejo.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 6 članov sveta.
Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 0.

Sklep št. 7:
Sprejme oz. potrdi se vsebina dnevnega reda 2. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini.

AD 1 - Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje SPV-ja in pregled realizacije
sklepov prejšnje seje
V zapisniku prejšnje seje je zapisano – sprašuje član Srečko Horvat, da bo dana naročilnica za
luči in osvetlitev prehoda v Dokležovju. Iztok Jerebic daje odgovor, da so luči od petka že
zmontirane, na fasadi šole. Pri tej točki je bilo postavljeno vprašanje medobčinski inšpektorici
Alenki Maroša glede signalizacije v zaselku Hraščica v Gančanih – torej, če je odpravljeno glede
prepovedi vožnje kamionov. Iztok Jerebic pove, da tudi so prometni znaki, potrebno se je
odločiti kakšnega se postavi ali omejitev 50 z črnim robom kar je možno, vendar pa bi mogoče
spet prišlo do kraj prometnega znaka, ker pa mogoče v primeru namestitve table Gančani in
podtable zaselek Hraščica, to več ne bi bilo možno. Član Bojan Prosič – predstavnik Policije MS
pove, da so nadzori in kontrole prometa bile na lokaciji Hraščic tudi že opravljeni in so se
izvajali ob kritičnih urah kot je bilo povedano.
Predsednik Milan Gjörek pri tej točki postavi tudi vprašanje kako je z prekoračitev hitrosti na
Kmečki ulici v Beltincih. Bojan Prosič odgovori, da povratne informacije še nima, meni pa, da
je sedaj Kmečka ulica veliko bolj razbremenjena kot je bila v času izgradnje Gregorčičeve ulice.
Glede ureditve Kmečke ulice (skupaj z mostom), ki je tudi v načrtu za preureditev kot je bila
Gregorčičeva, župan Milan Kerman pove, da so projekti že pripravljeni ter da bodo razgrnjeni
in ko bodo dodelani in ko bo vse dorečeno, se bo pristopilo k izvedbi del. Namreč na tak način
kot se je delala Gregorčičeva se več ne bo šlo nadaljevalo. Povabilo se bo tudi tamkaj živeče, da
se jim predstavi in da bodo takoj dali eventualne pripombe, kasnejših oz. naknadnih ne bo
mogoče več dajati. Pogodba se kot se je na Gregorčičevi, ne bo več nikjer z aneksi dopolnjevala,
ker to ni potrebno, če je že prej vse dorečeno. Član Bojan Prosič daje predlog, da naj bi se
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odgovorilo podpisnikom pisma glede Kmečke ulice ali pa da se objavi nek odgovor mogoče v
glasilu. Vendar pa glede na to, da se bo projekt na tej ulici začel že v naslednjih mesecih in
bodo vsi povabljeni na skupni sestanek, to ni potrebno.
Podpredsednik Janez Kovačič se pridružuje županovim besedam glede Gregorčičeve. Prosi, da
naj bo vsaj most na Kmečki ki se bo tudi obnavljal v tem sklopu, raven, ker na Gregorčičevi
namreč ni. Nadalje pove, da je nekdo ob rekonstrukciji Gregorčičeve ulice v Beltincih iz
občinske uprave nekomu obljubljal, da se mu bo naredilo vse, kar bo želel, spet drugim ne. Do
takih anomalij več ne sme prihajati, to se več ne sme dogajati. Prav tako poudari, da je bil
celoten sistem pristopa k obnovi Gregorčičeve katastrofalen. Ima željo, da se v Beltincih to več
ne bi dogajalo.
Iztok Jerebic se čuti izzvanega, saj meni, da je ta izjava Janeza Kovačiča bila namenjena
njemu. Zanika, da bi sam komurkoli karkoli obljubljal, drugim spet da ne. Vse stanovalce se
je poklicalo skupaj in se je z vsemi ravnalo enako. Je pa res da se je ob rekonstrukciji
Gregorčičeve čakalo kaj bo z projektom Pomurski vododod, dokler ta del ni bil odobren.
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje vsebino zapisnika 2. konstitutivne seje SPV-ja.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 7 članov sveta.
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 0.

Sklep št. 8:
Sprejme oz. potrdi se vsebina zapisnika 1. konstitutivne seje SPV v predlagani obliki in
vsebini.
AD 2 - Ureditev prometne infrastrukture v Gregoričevi ulici v Beltincih
V uvodu poda predsednik Milan Gjörek pri tej točki predlog, da je potrebno prometno
signalizacijo in infrastrukturo na obnovljeni Gregorčičevi ulici v Beltincih urediti. Predlaga, da
bi se naj pred mostom postavil prometni znak »grbine na cestišču« - od Panonske do Travniške
ulice, bi se naj uredila cona umirjenega prometa – 30, saj so tu hitrosti vozačev katastrofalne.
Škoda le, da se ni namestil tudi krožni promet (plastični), saj bi se tudi s tem promet bistveno
umiril na tej lokaciji.
Član Bojan Prosič iz svojega strokovnega stališča pove, da ne vidi glih velikih anomalij oz.
nerodnosti na tej cesti. Bistveno je, da so se pešči umaknili iz cestišča – ker je sedaj pločnik
narejen, predlaga pa cono umirjenega prometa da se postavi prometni znak. Bi pa se tudi še
naj naprej izvajale kontrole hitrosti, glede na to kako je Gregorčičeva ulica poseljena.
Medobčinska inšpektorica, Alenka Maroša pove, da se je o tem že tudi pogovarjala z županom
in sama predlaga, da bi se postavil prometini znak – območje omejene hitrosti, na koncu pa
potem, kjer določimo, še preklic območja. Kot v nadaljevanju pove župan je ves problem nastal
saj je na enem delu zelo ozek pločnik, kjer dosega 70 cm pri eni hiši, na mostu pa je potem še
grbnina in če se ne pazi, si lahko vozniki poškodujejo podvozje vozila. Bojan Prosič predlaga,
da pred mostom s strani Panonske bi bila namestitev bolj primerna, saj potem pozneje ni
potrebno – torej pred mostom in do zožitve. Vendar pa Alenka Maroša pove, da do Travniške
ulice ni potrebno. Članica Lidija Erjavec poda problematiko hidranta na desni strani
prenovljene ulice – Gregorčičeve, saj le ta 10 cm od asfalta višje in bi se ga naj oblepilo da bo
bolj viden, ker je za kolesarje zelo nevarno. Glede lepljenja hidrantov – o tem Iztok Jerebic še
ni slišal,bo se pa pozanimal, če se to lahko izvede tako kot se predlaga.
Podpredsednia Janeza Kovačiča izredno moti, zakaj že v projektu se ni dalo ugotoviti kaj je
občinsko in kaj ne – glede mostu ki je grbina pa se je čisto zgrešilo. Župan Milan Kerman mu
odgovori, da je ARSO dal soglasje in zahteval, da mora biti višina mostu taka kot je sedaj.
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Po razpravi se predlaga sprejetje sklepa pri tej točki dnevnega reda.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 7 članov sveta.
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 0.
Sklep št. 9:
SPV sprejema sklep, da se na Gregorčičevi ulici v Beltinci postavi znak – »območje
omejene hitrosti - znak 3/29« (ki velja pred mostom do hiše družine Nemec) cca.120
m.

AD 3 - Problematika neurejenih cestišč po vaseh Občine Beltinci ob izgradnji
kanalizacijskega omrežja
Predsednik Milan Gjörek izpostavi pri tej točki predvsem KS Gačani, saj so tam jame na
cestiščih iz dneva v dan večje. Bo potrebno čimprej pristopiti k sanaciji tega, drugega izhoda
namre če vidi.
Župan Milan Kerman prisotne seznani, da je bil v začetku decembra sestanek izveden z
podjetjem SPG Pomgrad in so se dogovorili, da se bo šlo v sanacijo in ureditev v
spomladanskih mesecih – po vseh vaseh občine, ne samo v Gančanih. Na naslednji seji SPV-ja
se bomo že lahko pogovarjali o rezultatih izvedbe sanacije – Borut Balažic ima v občini to
preko in bo sproti seznanjal kako se bo sanacija izvajala.
Član Srečko Horvat sprašuje Iztoka Jerebica, da se verjetno spomni, da so dobile pred časom
(od strani bivšega župana) krajevne skupnosti nalogo, da popišejo vse pomanjkljivosti v zvezi z
izgradnjo kanalizacijskega sistema in to poročilo predajo na občino. To na upravi mora nekje
biti in naj se pregleda. Župan Milan Kerman odgovori Srečku Horvatu, da popisi so narejeni in
da tudi na sestankih z izvajalcem pregledujejo in sproti rešujejo, kar je bilo zapisano – vse to je
še v sklopu garancije projekta.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 7 članov sveta.
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 0.
Sklep št. 10:
Sanacija neurejenih cestišč po vaseh Občine Beltici ob izgradnji kanalizacijskega
omrežja se bo v dogovoru z izvajalcem (poročal župan) izvedla v spomladanskem času –
do konca meseca maja 2015.
AD 4 - Nabava opozorilnih merilcev hitrosti za KS Beltinci in KS Bratonci
Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Milan Gjörek je povedal, da se je
opozorilni merilec hitrosti načrtovalo v Beltincih že v lanskem letu ampak se žal ni izšlo. Na
razpis Zavarovalnice Triglav smo se prijavili kot edini in ob eventualnem sofinanciranju bi ZT
prevzel 60 % delež, delež občine pa bi bil 2500 evrov. Sprašuje župana Milana Kermana, ali se
lahko pristopi k nabavi le-tega? Prav tako so se na prvi seji SPV-ja tudi že menili o tem, da bi
se nabavili še enega za KS Bratonci. Merilci so se, kot se je tudi predsednik že sam pozanimal,
nekoliko zgubili na ceni, navadni brez sončnega kolektorja, v kolikor bo ulična kot napajanje
dovolj, oz. da nam ga Gargamel d.o.o. zmontira za cca. 150 evrov pride z kolektorjem 35003600 evrov, kot je v Dokležovju stal komlet. Glede donatorskih in sponzorskih sredstev sta se
on in tudi podpredsednik angažirala, da iščeta sredstva. Predstavi prisotnim, koliko bi
eventualno od prejemnikov prošenj, do doniral. Prav tako poziva ostale člane SPV-ja da
pridružijo k iskanju donatorjev, da bo naš delež potem toliko nižji.
Župan Milan Kerman mu odgovori, da proračuna občina še nima, bo pa 12. marca seja sveta
in upa, da bo proračun sprejet in takrat se bo lahko šlo v nabavo kot se predlaga. Ponudnika
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opozorilnih merilcev hitrosti, ki jih prodaja – se sporoči, da moramo še počakati sprejetje
proračuna. Prav tako predsednik še pove, kako je bilo za časa prejšnjega župana, kako ni bilo
mogoče z njim nič dogovoriti, kako so vsa leta bile težave,saj so se sredstva, ki so ostala na
postavki SPV-ja neporabljena, izgubljala in se niso nikoli prenašala v naslednje leto. Sam je bil
ogorčen da je temu tako, saj se je tako izgubilo kar okrog 7000 evrov in noče, da se več to kdaj
zgodi. Nadalje še pove, koliko prostovoljega dela je bilo v prejšnjem mandatu vloženega in
truda ter iskanja sponzorjev, potem pa pride do tega kot je prišlo, da je bilo na zadnjem
sestanku prejšne sestave SPV bilo s strani občinske uprave povedano, da sklepi SPV-ja za njih
nosi zavezujoči. Prav tako bi morala občinska uprava oz. računovodske službe sproti obveščati
SPV, ko pridejo določena sredstva od donatorjev na račune, da bodo seznanjeni o tem. Prav
tako je to pomembno, da lahko pošljemo tudi zahvalo ali se osebno zahvalimo za donirani
znesek donatorju. Spomni v nadaljevanju prisotne na nabavo tistega opozorilnega merilca
hitrosti, koliko bi skoraj plačati morali zanj in kakšna je bila cena za kolektorje, je član Srečko
Horvat pripomnil, da če bi se tista zadeva takrat nadaljevala bi dobila epilog lahko tudi na
sodišču.
Z njegovo razpravo se je strinjal tudi podpredsednik Janez Kovačič, ki doda, da se mu zdi
sramotno, da se je denar tako izgubljal, saj to ni prav in da noče, da bi se to več dogajalo.
Torej za tokratno nabavo opozorilnih merilcev hitrosti predlaga, da se zapiše v sklep kot so se
pogovarjali in kot je bilo povedano.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 7 članov sveta.
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 0.

Sklep št. 11:
Ob sprejetju proračuna Občine Beltinci za leto 2015 se bo pristopilo k aktivnostim za
nabavo novega opozorilnega merilca hitrosti za KS Bratonci in eventualno še enega
novega za KS Melinci, v kolikor bo cena - ponudba primerna. oz. ustrezna. Ponudnika
Petra Koruna se seznani, da je naše naročilo vezano na sprejem proračuna in da se prosi
za razumevanje.

AD 5 - razno in AD 6 - pobude in vprašanje
a) Problematika parkiranja na šolskem dvorišču – predlog za rampo

Predsednik SPV-ja, Milan Gjörek pri tej točki pove, da ga je kontaktiral predsednik Odbora za
negospodarstvo, Igor Adžič in da so se pogovarjali na odboru o nabavi rampe pri OŠ Beltinci.
Na seji SPV pozdravlja ravnateljico OŠ Beltinci, Matejo Horvat. Ravnateljica pove, da je bil
predlog o tem že pripravljen, kjer je klop bi se naj namestila zaporna rampa, daljince za dvig
le-te bi imeli vsi učitelji. Leta 2009 ali 2010 je bil narejen projekt, o tem se spomni župan
Milan Kerman. Takrat se je tudi že obvestilo starše, da se bo v tistih poletnih mesecih izvedla
montaža in namestitev,vendar takrat ni prišlo do izvedbe, kaj se je dogajalo oz. zakaj, ne ve
povedati. Predlaga, da se projekt pregleda, naredi se alternativo, prav tako je potrebno se še
pogovoriti o dodatnih parkirnih mestih na dvorišču, da bo le-to bolje izkoriščeno kot tudi je
pomembno, da je intervencijska površina na dvorišču vedno prosta, kar doslej ni bilo tako.
Otroci imajo dovoz do šole urejen kot tudi jih zadaj za šolo, kjer so postajališča vedno počaka
kdo, da gre z njimi do šole, tako da je to urejeno že nekaj časa. Z novim šolskim letom bi se
dvorišče za dovoz potem letos na jesen zaprlo, o čemer bi se prav tako obvestilo starše. Iztok
Jerebic dodaja, da se izvajajo že dogovori z lastnikom – vöreševe hiše, kjer bi šola pridobila
dodatnih 24 parkirišč. Član Bojan Prosič sicer še omeni vilo mondo, vendar pa je to preveč
strjeno naselje in preozka ulica in to žal ne bo mogoče uporabiti.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 7 članov sveta.
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 0.
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Sklep št. 12:
Projekt o namestitvi rampe ob vhodu na dvorišče OŠ Beltinci se poišče na občinski
upravi, izvedejo se aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja – le-ta se namesti v
poletnih mesecih. Dodatno se o tej nameri obvesti tudi starše učencev OŠ Beltinci. Prav
tako se prouči možnost dodatnih parkirnih mest za strokovni kader na dvorišču.
Nadalje predsednik Milan Gjörek pri tej točki sprašuje glede zdravstvenega doma Beltinci, saj
je o tem bilo govora tudi na odboru za negospodarstvo. Župan mu poda odgovor, da
predstavnikov zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota in tudi Zdravstvene postaje Beltinci –
direktorice in vodje ni bilo na sejo. Zemljišče namreč ni v lasti ZD MS ampak je v 99 letni
pravici uporabe ZP Beltinci in Lekarne Beltinci vsakega do polovice. Park za lekarno in domom
je katastrofalen, koliko odpadkov in kaj vse je tam odvrženo, prav tako bi bilo potrebno
odstraniti korita za rože, ki tudi več ne služijo svojemu namenu. Problem tam je parkiranje
tudi nevarnost za pešce, kolesarje. Ta podatek se daje SPV-ju v informacijo.
Članica Martina Vidonja sprašuje ali je prometni znak v Dokležovju že nameščen? Iztok
Jerebic ji daje odgovor, da je že postavljen.
Član Srečko Horvat pove, da je potrebno namestiti nazaj pozdravno tablo v smeri BakovciDokležovje, ker jo je nekdo podrl. Iztok Jerebic pove, da ko jo dobimo, je že naročena, potem se
jo bo namestilo nazaj.
Predsednik Milan Gjörek sprašuje ponovno glede obveščevalnih tabel, kdaj bodo narejene, saj
še vedno nihče ne ve, kje so šola, cerkev in naše znamenitosti. Iztok Jerebic prisotnim pove, da
je bil to projekt, katerega smo prijavljali za sredstva, vendar pa takrat ni šlo skozi, ker denarja
ni bilo ,je pa bil projekt ocenjen takrat na 60100 evrov.
Predsednik nadalje poda problematiko na Glavna cesti – na Panonski ulici, ki je bila
prekopana tam je potrebno narediti ali preplastitev ali nekaj, ker so bližnje hiše ogrožene
zaradi tresljajev. Civilna iniciativa lahko spet gre na cesto, če se to ne bo uredilo – pred leti so
šli na ulice da so tožili državo, sedaj pa bodo občino, če se ne vzpostavi prvotno stanje.
Vodovod, ki se je izvajal po občini in tudi na teh ter še na nekaterih drugih lokacijah v
Beltincih, še ni zaključen (Komuna d.o.o. Beltinci je izvajalec) in se bo šlo v sanacijo, to
zagotavljata tako Iztok Jerebic kot tudi župan Milan Kerman.
Podpredsednik Janez Kovačič spomni na problematiko poti ob Črncu v Beltincih, saj se
zadeva vleče že kar 8 let. Od takrat je minilo že toliko časa in k sreči se ni nič zgodilo, ker če bi
se, potem bi nekdo tožil občino. Bilo je na to temo toliko povedanega, a nič narejenega. Član
Srečko Horvat spomni na neko soglasje ARSO-ja, ki ni bilo takrat pridobljeno, zanima ga kako
je sedaj s tem? Prav tako je govoril z gospodom Dominko Jožetom o tem da se bodo skupaj z
gospodom Kustecem vsedli in dorekli glede dovoljenja. Medobčinska inšpektorica Alenka
Maroševa je povedala, da odgovora žal nismo dobili. Poudari pa da je vedno na vsaki seji SPVja, tudi v prejšnjem mandatu in venomer napadena osebno od podpredsednika Janeza
Kovačiča, češ da bi to morala ona urediti. Ona nadzira izvajanje odlokov, ne more pa v ničesar
posegati. Ne dovoli si, da bi se tako napadanje več nadaljevalo. Proti izgradnji ograje ob potoku
Črnec nima osebno nič, vendar pa soglasja ARSO ni dal. Brez soglasja ARSO se ne more nič
narediti, dodaja tudi župan Milan Kerman.
Občina sicerni lastnik tega ampak je zemlja oz. parcelna je pa občinska, dodaja predsednik
Milan Gjörek. Vsi vedo, da je nevarno ob Črncu, vendar pa je Iztok Jerebic spomnil, da je s
smeri Kmečke ulice postavljen znak – prepoved kolesarjev.
V šoli – projekt Pasavček ta teden za prve razrede seje lepo izvedel, poročilo poda rajonski
policist in član SPV, Bojan Prosič.
Predsednik SPV, Milan Gjörek seznani, da so skupaj z podpredsednikom Janezom Kovačičem
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in Bojanom Prosičem izvedli akcijo bodi viden-previden in so delili odsevne trakove in
spremljali tudi opremljenost pešcev in kolesarjev s svetlobnimi telesi v temi in manjši
vidljivosti. Akcija je naletela na dober odziv, odsevnikov je še nekaj ostalo in naj ostali člani
povedo okrog, če bi kdo želel jih še imeti (pešci, kolesarji) jih lahko dobijo pri SPV-ju Občine
Beltinci. Nadalje predsednik še pove, da smo pristopili k akcij 40 dni brez alkohola ter vse
slovenski akciji nivojski prehodi – ustavi se- vlak se ne more, ki še trajata.
Člana Srečka Horvat zanima, kako je bilo z sofinanciranjem policijskih koles, saj so kar
dvakrat v prejšnjem mandatu pošiljali povabila in pozivali, če se priključimo a ni bilo posluha.
Predsednik Milan Gjörek mu odgovori, da kolo sedaj imamo, čaka nas še otvoritvena vožnja.
Predsednik še prosi, da se sprejme sklep o tem, da se razporedijo vasi po občini posameznim
članom SPV, kot je bilo že govora na prejšnji seji SPV-ja.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 7 članov sveta.
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 0.
Sklep št. 13:
Sprejme se sklep, na podlagi katerega se določijo območja v Občini Beltinci (KS-i), ki jih
pokrivajo posamezni člani SPV-ja in sicer:
-

KS Beltinci – Milan Gjörek;
Jugovo-Beltinci – Lidija Erjavec;
KS Dokležovje – Srečko Horvat;
KS Bratonci in KS Lipovci – Andrej Vöröš,
KS Gančani – Štefan Žižek;
KS Ižakovci – Martina Vidonja;
KS Melinci in KS Lipa – Janez Kovačič.

Ker je bil dnevni red 2. seje SPV s tem izčrpan, je predsednik Milan Gjörek sejo zaključil ob
18.50 uri.

Zapisala:
Lilijana BEŽAN

Predsednik:
Milan GJÖREK
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