SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK 16. SEJE SPV,
ki je bila v sredo, 18. decembra 2013 ob 18.00 uri
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.
Prisotni: Milan Gjörek, Janez Kovačič, Lilijana Fujs Kojek, Bojan Žerdin, Bojan Prosič,
Srečko Horvat, Lidija Erjavec, Srečko Horvat, Andrej Vöröš, Iztok Jerebic, Martima
Vidonja.
Opravičeno odsotni: dr. Matej Gomboši-župan, Alenka Maroša-medobčinska
inšpektorica.
Predsednik pozdravi prisotne in predlaga v sprejem dnevni red, kot je bil naveden na
vabilu za sejo. Glasovanje o vsebini dnevnega reda 16.redne seje SPV-ja:
ZA: 8, PROTI: 0.
Sklep št. 20/2013:
Sprejme se dnevni red 16. seje SPV-ja v predlagani obliki in vsebini in sicer:
1.
2.
3.
4.

Sprejem zapisnika 15. redne seje SPV-ja.
Pregled dosedanjega opravljenega dela SPV-ja v letu 2013.
Predlogi in plan dela SPV za leto 2014 – prvo polletje.
Pobude in vprašanja.

AD 1
Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb, zato se predlaga glasovanje: ZA: 8, PROTI: 0.
Ob pregledu realizacije sklepov, poda realizacijo predsednik Milan Gjörek, ugotavlja se,
da so sklepi realizirani.
Sklep št. 21/2013:
Sprejme se zapisnik 16. redne seje SPV-ja v predlagani obliki in vsebini.
Iz zapisnika prejšnje seje poda podrobno poročilo glede: izmeritev pri pekarni Čeh in
glede odsevnih trakov-ki bodo v mesecu januarju 2014, strokovni sodelavec v občinski
upravi Iztok Jerebic. Glede odkupa in ureditve te problematike kot je v nadaljevanju
povedal Iztok Jerebic, je gospod Čeh zainteresiran za odkup, vendar pa se bo potrebno
pogovarjati o tem tudi z Direkcijo za ceste RS, saj je iz skice razvidno, da je cesta na
lastništvu države. Glede tovornjakov skozi Dokležovje pa se dogovarjamo še z MO Murska
Sobota, čeravno smo pošiljali urgence, odgovora ni. Cesta Dokležovje-Ižakovci pa kot je
ponovno opozoril Srečko Horvat pa se še naprej uničuje in je nevarna za udeležence v
prometu.
AD 2
Predsednik Milan Gjörek pri tej točki predstavi letošnje prireditve, ki so bile izveden pod
okriljem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Skozi seje so člani in članice
bili sproti seznanjeni z izvedbo le-teh kot tudi so se sproti dogovarjali o potrebnih
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aktivnostih na samih prireditvah. V nadaljevanju te točke predsednik poda prav tako
poročilo o stroških leta 2013 za postavko SPV-ja. Ob koncu koledarskega leta ostane na
postavki še nekje 2000 evrov in na njih je, da povedo, kaj bo s temi sredstvi. Lansko leto
smo sicer mislili, da se denar lahko prenese, vendar pa temu ni bilo tako, letos pa bi bilo
dobro, da bi se pogovorili tudi o varianti, če bi se nabavil v letošnjem letu še en merilec
hitrosti. V proračun bodo se stekla v naslednjem koledarskem letu sredstva v višini 8000
evrov za postavko SPV. Predsednik še pove, da so bili opravljeni obiski pri možnih oz.
eventualnih donatorjih za merilce hitrosti, dobili bomo sredstva, koliko pa še ne vemo, bo
znano do naslednje seje SPV-ja. Tudi zadruga Dolinka Beltinci je zainteresirana za
doniranje merilca hitrosti in potem bi se nabavil za merilec na Ravenski ulici v Beltincih.
Po razpravi se člani SPV-ja strinjajo s predlogom predsednika, da se v letošnjem letu v
mesecu decembru 2013 nabavi še en merilec hitrosti brez senzorjev, ki se nabavijo
naknadno. Predsednik se zadolži, da izvede naročilo do konca koledarskega leta.
Srečko Horvat pove, da želi videti račun od dobavitelja, koliko je stal senzor na merilcu
hitrosti, ki je bil nabavljen preko podjetja Elektro Filip. Sam se namreč ne strinja s tem,
da sta 2 senzorja stala brez montaže in vsega ostalega več in bi potem le-ta imel pravico
do brezplačne reklame za kar 5 ali še več let. V zvezi z nabavo omenjenega merilca
hitrosti je prisotnim podal pojasnilo predsednik Milan Gjörek, ki je še dodal, da je cena
napajalnikov odvisna od katerega dobavitelja so. Vendar pa Srečko Horvat vztraja pri
svojem predlogu.
Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 0.
Sklep št. 22/2013:
1. Nabavi se iz sredstev postavke SPV-ja, ki so še ostala na postavki, novi merilec
hitrosti.
2. Srečko Horvat zahteva, da se do naslednje seje SPV-ja pripravi oz. prinese račun
dobavitelja, koliko so stali zadnji senzorji za merilec hitrosti v Lipovcih. Do takrat
se počaka s sklenitvijo pogodbe za reklamo na merilcu za podjetnika Izidorja Filipa
iz Beltinec.
AD 3
Predsednik Milan Gjörek pove, da se bomo ponovno v letu 2014 prijavili na razpis za
merilec hitrosti preko podjetja GOODYEAR, kot smo to storili že lansko in leta prej.
Upamo, da bomo tokrat pri izboru še bolj uspešni.
Prireditev - Dan brez avtomobila, ki jo bomo v letu 2014 prav tako izvedli s tem, da se bo
razširil poligon. Sodelovali bodo tudi predstavniki Policije, kot leta doslej. Prireditev pa bi
se preselila raje na prestor ob stari železnini za Gostiščem Zvezda Beltinci, saj je tam
frekvenca ljudi večja in bo tudi večji obisk kot pred občinsko stavbo, kjer se je prireditev
odvijala doslej. Projekt Pasavček in policist Leon svetuje se nadaljuje po programih vsako
leto kot doslej. Učence 4. Razredov (kar je novost) pove Bojan Prosič, da se jih pripravlja
na kolesarske izpite. Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč se bo v letu 2014
odvijal v tisti krajevni skupnosti, kjer bo nameščen novi opozorilni merilec hitrosti. Prav
tako je izredno zanimanje ter uspeh požel uspeh projekta »kolesarčki« Predsednik Milan Gjörek poudari pomembnost povezovanja Društva upokojencev z SPVjem in njegovimi aktinvostmi. Da bi se v prihodnosti pripravljala predavanja in
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izobraževanja tudi za starejše občane – le ti so izrazili željo po sodelovanju. Prav tako se
vrtec in svet kot tudi društva povezujejo tudi v naslednjem koledarskem letu. ZTK
Beltinci predsednik obvesti o prireditvah, da se le-ta potem vnesejo v koledar prireditev
za 2014.
Projekt Kolesarčk in Jumicar, ki smo ga izvedli ob Dnevu brez avtomobila v lanskem letu
je naletel na odlične odzive in v letošnjem letu se ga bo ponovilo, s tem, da bi se tudi
lahko pripravilo poligone za večje otroke (rolanje, skatenje…), dodaja Bojan Prosič.
Lilijana Fujs Kojek dodatno predlaga, da bi se znake, semaforje kot učne pripomočke
dodatno še nabavilo, da bi jih imeli na razpolago na igrišču ko so vaje za kolesarske
izpite. Vrtec Beltinci za majhne otroke te pripomočke že ima, lahko bi nabavili še za večje
otroke in mladino.
Predsednik in ostali člani se s povedanim strinjajo, dodatno pa še Milan Gjörek pove, da
se tudi v letu 2014 promocija aktualnih tematik in aktivnosti konstatno objavlja v glasilu
Mali rijtar in preko spleta. V tem madnatnem obdobju je SPV razdelil kar 900 odsevnih
trakov, ki so bili pridobljeni sponzorsko, kar je za pozdraviti.
AD 4
Janez Kovačič ponovno sprašuje, kdaj bo zaključena zadeva z Kocljevo ulico, sam se
namreč ne strinja z dosedaj povedanim, saj ve, da so bile pritožbe. Iztok Jerebic mu
odgovori, da moramo pridobiti kot je že povedal mnenje agencije. Dokončno pa bo
urejena kot še doda v spomladanskih mesecih, saj so stroji za barvanje talnih označb že
pospravljeni oz. razstavljeni.
Janez Kovačič postavlja še drugo vprašanje glede mostu na Cankarjevi ulici – kdo bo
namreč plačnik teh del. Iztok Jerebic mu odgovori, da na tem projektu ne dela on ampak
sodelavec borut Balažic. Moti ga, ker če je bil most uničen zakaj ni zavarovalnica teh
stroškov pokrila, Iztok mu odgovori, da zato ne, ker je neznani storilec- smo pa prejeli
soglasje od agencije kot je bilo povedano. Vendar pa se z odgovorom Janez Kovačič ne
strinja, meni, da se o imenu storilca ve, pa vendar o tem ne bo govoril.
Ker prisotni niso imeli več dodatnih predlogov, vprašanj in pobud, je predsednik ugotovil,
da je dnevni red izčrpan in je sejo zaključil ob 19.20 uri.

Zapisala:

Predsednik:

Lilijana BEŽAN

Milan GJÖREK
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