Zapisnik 11. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v ponedeljek, 18. 3. 2013 ob
15.30. uri v sejni sobi Občine Beltinci
Prisotni člani SPV: Milan Gjorek-predsednik, Janez Kovačič, Andrej Vӧrӧš, Bojan Žerdin,
Liljana Fujs Kojek, Martina Vidonja, Srečko Horvat, Srečko Barbarič
Ostali prisotni: Vasja Bugar-predsednik KS Gančani, Borut Balažic-strokovni sodelavec
občinske uprave
Opravičeno odsotni: župan dr. Matej Gomboši, Lidija Erjavec
Predsednik SPV je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem zapisnika 10. redne seje SPV-ja.
Pobuda predsednika KS Gančani glede avtobusnega postajališča.
Letni plan dela SPV za leto 2013.
Pobude in vprašanja.
Razno.

Sklep št. 1/13: predlagani dnevni red so člani soglasno sprejeli.

Ad1.: Sprejem zapisnika 10. redne seje SPV-ja.
Sklepi iz prejšnje seje so bili realizirani, na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep št. 2/13: Zapisnik 10. redne seje SPV so člani soglasno sprejeli.

Ad2: Pobuda predsednika KS Gančani glede avtobusnega postajališča.
Vasja Bugar je podal obrazložitev glede problematike avtobusnega postajališča v KS
Gančani: svet KS se je odločil urediti postajo pri kapeli, kjer ima PGD Gančani ima
postavljen muzej. Za mnenje je zaprosil prisotnega vodjo policijskega okoliša g. Barbariča.
Povedal je še, da je to temo predlagal za dnevni red SPV, ker želijo mnenje SPV kot
svetovalnega organa. Predlog KS je odstraniti muzej in postaviti ustrezno avtobusno postajo,
pričakuje mnenje s strani SPV ali je ta lokacija varna ali ne.
Srečko Barbarič: otroci čakajo pri cerkvi in hodijo preko ceste, ker ni strehe, lokacija je
ustrezna, ker na tem mestu že obstaja postaja, predlaga preselitev gasilskega objekta.
Vasja Bugar: Opravljen že ogled s strani policije in Cestnega podjetja, mnenje stroke, da je to
najprimernejša lokacija, pridobljeno je ustno mnenje, na problem opozarjajo tudi starši. Po
njegovem mnenju avtobusna postaja ne more biti pri gasilskem domu, ker bi ovirala
morebitno intervencijo.
Milan Gjorek: prosil za mnenje policijo-lokacija je ustrezna, preseliti objekt, zaradi varnosti
otrok.

Borut Balažic: se strinja da ostane avtobusna ostaja na tem mestu.
Andrej Vӧrӧš: predlaga naj rešijo v Gančanih sami med sabo KS in GD.
Srečko Horvat pove, da naj se upošteva mnenje stroke, člani SPV nismo strokovnjaki na tem
področju.
Janez Kovačič: delajmo na podlagi strokovnih mnenj.
Srečko Barbarič: lokacija je bila nekoč določena na podlagi pridobljenih mnenj, predlaga, da
se poišče obstoječa dokumentacija, iz katere je razvidna ustreznost lokacije.
Sklep št. 3/13: SPV Občine Beltinci se na podlagi pridobljenih ustnih strokovnih mnenj,
s strani policije in drugih strokovnjakov za ceste ter na podlagi obstoječe
dokumentacije, ki se hrani v arhivu Občine Beltinci (priloga k zapisniku) strinja, da
ostane avtobusno postajališče v KS Gančani na obstoječi lokaciji.

Ad3: Letni plan dela SPV za leto 2013
Člani SPV so predlagali in oblikovali naslednji program dela:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dan brez avtomobila-prireditev ob tednu mobilnosti september
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč november
Prvi šolski dan-sodelovanje z Vrtcem in OŠ Beltinci september
Preventivna akcija KOLESAR
Kolesarski izpiti maj
zaključna prireditev projekta Pasavček
skrb za prometno varnost v Občini Beltinci-obveščanje in opozarjanje preko medijev,
kabelske TV, občinskega glasila Mali rijtar
sodelovanje v vseh preventivnih akcijah, ki so ponujene na državni ravni, npr: Bodi
viden, bodi previden, 40 dni brez alkohola….
Nakup dveh merilcev hitrosti
Nakup promocijskega materiala (telovniki, odsevniki, kresničke…) in izvedba
preventivnih akcij
Prireditev Kolesarčki
Obravnava pobud občanov, reševanje tekoče problematike.

Sklep št. 4/13: Predlagani program dela za leto 2013 so člani soglasno sprejeli.

Ad4: Pobude in vprašanja
Predsednik SPV sprašuje zakaj se še vedno ni pristopilo k reševanju problematike parkiranja
pri OŠ Beltinci.
Borut Balažic pojasni, da je bil opravljen ogled s strani predstavnikov cestnega podjetja,
čakajo na idejno zasnovo rešitve tega problema.
Sklep št. 5/13: SPV Občine Beltinci znova opozarja občinsko upravo, da se čimprej
pristopi k urejanju prometne varnosti pri OŠ Beltinci.
Janez Kovačič sprašuje kdaj se bodo nadaljevala dela ob Črncu, 2. del razsvetljava, ker to
sprašujejo prebivalci Beltinec.

Ad5: Razno
Srečko Horvat sprašuje zakaj se seje SPV odvijajo že ob 15.30? Praviloma naj bi bile seje
zvečer. Predsednik odgovarja, da zaradi lažje organizacije.
Sklep 6/13: Seje SPV se bodo izvajale zvečer, v poletnem času ob 19. uri.
Srečko Horvat: prometni znaki, ki bi omejevali vožnjo skozi KS Dokležovje težkim
tovornjakom, še vedno niso postavljeni. Srečko Barbarič odgovori, da je posredoval na
inšpektorat in se bo preverilo kje postaviti znak.
Bojan Žerdin: ogledala v Lipi še vedno niso postavljena, zanima ga kaj je s tem. Preverila
bosta Borut Balažic in Srečko Barbarič.

Seja je bila zaključena ob 17. uri.
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