Zapisnik 13. seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v četrtek, 8. 8. 2013 ob 18.30. uri v sejni
sobi Občine Beltinci
PRISOTNI ČLANI SPV: Milan Gjörek, Bojan Žerdin, Janez Kovačič, Srečko Horvat, Lidija
Erjavec, Liljana Fujs Kojek, Martina Vidonja, Andrej Vӧrӧš, Bojan Prosič
OSTALI PRISOTNI: Alenka Maroša, Iztok Jerebic, Tomaž Trajbarič
OPRAVIČENO ODSOTNI: župan dr. Matej Gomboši
Predsednik SPV je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem zapisnika 12. redne seje SPV-ja,
Prireditev »Varno od šanka do šanka« v mesecu avgustu (14. 8. 2013),
Prometna ureditev v Občini Beltinci,
Prvi šolski dan-dogovor
Pobude in vprašanja.

Sklep št.10/13: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.

Ad1: Sprejem zapisnika 12. redne seje SPV-ja:
Alenka Maroša je opozorila, da merilec v Lipi ne dela.
Iztok Jerebic je povedal, da bodo znaki pri Pekarni Čeh postavljeni zjutraj naslednji dan, do
sedaj tega ni bilo možno realizirati.
Alenka Maroša je podala obrazložitev glede Gregorčičeve ulice-po dopustih bodo sklicali
sestanek s predstavniki trgovine Kalia in se dogovorili glede parkiranja in odlaganja vozičkov
z materialom.
Glede razsvetljave pri Štausovi hiši je Iztok Jerebic povedal, da je težava z dovodom
elektrike, to bodo uredili v najkrajšem možnem času.
Semaforji Bratonci, Lipovci-Alenka bo ponovno poklicala na Elso.
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo.

Sklep št. 11/13: Zapisnik 12. redne seje SPV je bil soglasno sprejet.

Ad2: Prireditev »Varno od šanka do šanka« v mesecu avgustu (14. 8. 2013)
S strani Občine Beltinci smo prejeli okvirni program prireditve. Milan Gjӧrek prosi Vrtec
Beltinci za postavitev kolesarskega poligona za predšolske otroke in izvedbo dejavnosti. Za
medalje poskrbi Milan Gjӧrek, za pomoč prosi Iztoka Jerebica.
Za stojnico SPV je zadolžena Lidija Erjavec, ob pomoči vseh ostalih članov SPV. Za
postavitev stojnice poskrbijo javni delavci-zadolžen Iztok Jerebic.
Tomaž Trajbarič predlaga, da dodamo ime za dejavnosti na otroškem poligonu s poudarkom
na varnosti. Poligon bo namenjen samo predšolskim otrokom.
Sklep št. 12/13: Kolesarski poligon se poimenuje«Varno in spretno na kolo«, govor na
prireditvi opravi predsednik SPV Milan Gjӧrek.
Tomaž Trajbarič je povedal, da so zraven povabili tudi AMD, ki se bo predstavilo na stojnici.
Milan Gjӧrek predlaga, da zraven povabimo tudi g. Roberta Letnarja, ki je bil član civilne
iniciative.

Ad3: Prometna ureditev v Občini Beltinci
Bojan Prosič si je po daljši odsotnosti ogledal situacijo v občini, posebnih odstopanj ni
opaziti. Do 1. šolskega dne je potrebno urediti talne označbe, na Gregorčičevi ulici popraviti
prometni znak. Iztok Jerebic pove, da se talne označbe še niso uredile po izgradnji
kanalizacije, do septembra se bo to uredilo. Uredil se bo tudi pločnik in talne oznake pri vrtcu
v Ižakovcih.
Bojan Prosič sprašuje kako je s talnimi oznakami za kolesarje po Beltincih. Iztok Jerebic je
pojasnil, da bo potrebno pregledati širine pločnikov kje se lahko označijo kolesarke steze,
povsod pločniki niso dovolj široki.
Janez Kovačič je opozoril, da od Preloga do Kalie ni oznake za kolesarsko stezo.
Tomaž Trajbarič je povedal, da je parkiranje pri banki-dovoz, zelo neugodno, nevarno zaradi
gostega prometa. Bojan Prosič je razložil, da je to dovoz za banko, KD, ambasado,
cvetličarno. Iztok Jerebic pove, da so ta dovoz in parkiranje že nekoč hoteli preurediti, vendar
so lastniki teh objektov dokazali, da imajo dovoljenje za dovoz, preureditev parkirišča ni bilo
možna. V planu preureditve centra Beltinec je v tem križišču predviden krožni promet.
Bojan Žerdin je znova opozoril, da na cesti Lipa-Odranci še vedno ni odsevnikov. Alenka
Maroša je povedala, da imajo izdelan predračun. Bojan Žerdin je opozoril tudi na nepokošeno
travo ob tej cesti. Iztok bo preveril in uredil.
Srečko Horvat je izrazil nezadovoljstvo, ker že dolgo časa opozarja na težave krajanov
Dokležovja zaradi tovornjakov v Dokležovju. Bojan Prosič je preverjal št. kamionov, v tem
času ni opazil nobenega kamiona. Potrebno bi bilo ugotoviti kdaj se vozijo in v tistem času

poslati kontrolo. Iz smeri Krog ni prepovedi za tovornjake skozi Dokležovje, ta je samo iz
smeri avtoceste.
Ad 4:Prvi šolski dan-dogovor
Milan Gjӧrek je prosil člane za pomoč pri izvedbi 1. šolskega dne. Delo bo potekalo v isti
obliki kot prejšnja leta:
•
•
•
•
•
•

OŠ Dokležovje – Srečko Horvat
OŠ in vrtec Melinci-pomoč javni delavci
vrtec Lipovci-Andrej Voroš,
Gančani-pomoč javni delavci
Vrtec Beltinci- Milan Gjӧrek in Lidija Erjavec
Vrtec Ižakovci-Janez Kovačič,

S strani župana je prišla pobuda, da vplivamo na starše, da otroke pospremijo peš v šolo. Iztok
Jerebic je povedal, da so na OŠ Beltinci poslali predlog za ureditev parkirišča-obračališča na
dvorišču. Poskusili bodo doseči dogovor za realizacijo predloga.
Bojan Prosič je predlagal, da zadnji teden v avgustu objavimo obvestilo na K3, s katerim
prosimo starše, da otroke pospremijo peš v šolo. Andrej Vӧrӧš je izrazil strinjanje da je
potrebno vplivati na starše, da otroci prihajajo peš v šolo.

Ad5: Pobude in vprašanja
Milan Gjӧrek je člane SPV obvestil, da se je dogovoril z županom za nakup sončnih celic za
merilce hitrosti. Župan se z nakupom strinja.
Račun za kolesarčke (prireditev ob evropskem tednu mobilnosti) bo višji zaradi dviga DDV.
Na radio Murski val, oddaja Trn v peti je bila podana pritožba, ker merilec hitrosti v Lipi ne
dela.
Milan Gjӧrek je povedal, da bodo zaprosili za donacijska sredstva za nakup merilcev hitrosti
še nekatere podjetnike v naši občini. (Klima Tratnjek, Kamnoseštvo Petek, Klima Forjan,
Elektro Grelko, Elektro Filip…)
Pojavil se je tudi problem s parkiranjem pri enoti vrtca v Beltincih, starši, predvsem Romi ne
upoštevajo prometne ureditve. Policija bo izvajala občasne kontrole.
Milan Gjӧrek predlaga, da se naročijo letaki, ki se razdelijo staršem ob 1. šolskem dnevu.
Iztok Jerebic je vprašal kakšne imamo možnosti, da zapremo cesto, ki vodi skozi park v
Beltincih, ali je možno, da cesto fizično zapremo in kaj v primeru, če pride do nesreče.
Pritožujejo se stanovalci Ravenske ulice zaradi prahu, ki nastaja. Predstavnika policije sta
odgovorila, da je potrebno označiti, da je vožnja dovoljena do gostinskega lokala oz. igrišča.

Če je postavljen znak, ki prepoveduje vožnjo, vsak vozi na svojo odgovornost, tudi če se
karkoli zgodi.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:
Martina Vidonja

Predsednik SPV Občine Beltinci
Milan Gjӧrek

