
 

 

 

SVET ZA PREVENTIVO IN  VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

OBČINE BELTINCI 

 

Zapisnik 

10. seje SPV Občine Beltinci, 

ki je bila v sredo, 19. 12. 2012  ob 15.30 uri v sejni sobi Občine Beltinci. 

 

PRISOTNI ČLANI SPV:   Bojan Prosič, Bojan Žerdin, Janez Kovačič,  

Srečko Horvat, Liljana Fujs Kojek, Andrej Vöröš, Lidija Baligač 

OSTALI PRISOTNI:   Alenka Maroša. 

ODSOTNI:    Župan dr. Matej Gomboši, Milan Gjörek, Martina Vidonja. 

Namestnik predsednika SPV, Janez Kovačič je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni 
red: 

1. Sprejem zapisnika 9. redne seje SPV-ja. 
2. Priporočilo za varnostni program Občine Beltinci. 
3. Pobude in vprašanja. 
4. Razno. 

 

Sklep št. 14/12: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 

 

AD1: Sprejem zapisnika 9. redne seje SPV-ja 

Pri pregledu zapisnika namestnik predsednika prebere vse sklepe, ki so bili sprejeti na prejšnji 
seji.  Ugotavlja se, da je sklep št. 11/12 v izvajanju – predlagana komisija je obiskala in si 
ogledali problematiko v KS Lipovci. Alenka Maroša pove, da je odgovor dal tudi Borut takrat 
na seji. Lastnik bo moral ograjo znižati na višino, ki zagotavlja preglednost, ta teden poteče 
opozorilo oz. rok do katerega mora lastnik to narediti. Na terenu so si pogledali oz. ogledali 
tudi dvodnjavanje, saj je problem vodostaja, ker je neustrezno narejena bankina in kamen 
odnaša z padavinami in se tako zamaši odtok. To se bo uredilo z rešetko, da se to več ne bo 
dogajalo. Avtobusna postaja bo nazaj tam kot je klopca, drugo stran pa se iz ovinka preseli 
nižje naprej v Lipovcih zaradi varnosti. Glede ogledal, če bodo ostala, pa še se dogovarjajo, 
vprašanje je če je zagotovljeno tistih 40-42 metrov preglednosti.  

Glede AD 4 – izvedba prireditve in prevzema merilnika hitrosti v Lipovcih ter obeležitev 
svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč, 17.11.2012 o 16.00 uri pred vaškem 



 

 

 

domu v Lipovcih se ugotavlja, da se pravočasna namestitev prometne signalizacije ni izvedla 
in tako ni funkcioniralo kot bi bilo treba oz. kot so se zmenili na sestanku SPV-ja. Smo tisti 
svet ki mora skrbeti za varnost v cestnem prometu in pokazati vse to kar delamo in je tisto 
ključno bilo izpuščeno takrat na prireditvi, doda namestnik predsednika Janez Kovačič. Bomo 
organizirali te stvari preko gasilcev, če bo možno, še pove.  

Horvat Srečko meni, da se da naj opozorilo, da se drugič naj resno opravi delo, za katero je 
občinska uprava bila zadolžena. 

Fotografije od prireditve so dostopne na uradni spletni strani občine Beltinci (zavihek 
občinske prireditve) in si jih lahko ogledajo skupaj s sporočilom za medije, je prisotne 
seznanila Lilijana Žižek. 

Po razpravi se sprejme soglasni 

Sklep št. 16/12: Glede nadaljnjih prireditev SPV-ja se v prošnji oz. vlogi na občinsko 

upravo navede tudi zahteva za postavitev prometne signalizacije in da se prosi 

odgovorne na občinski upravi, da pripravijo tudi v tej zvezi pisno zagotovilo, da bo za 

varnost od sedaj naprej res poskrbljeno.  

Glede Cankarjeve ulice v Beltincih (sklep s prejšnje seje SPV12/12) – stanje je še tako kot je 
bilo. Postavitev prometnih znakov – prepoved za tovornjake z določeno obremenitvijo še ni 
postavljena in naj se to še izvede.  

Sklep 13/12 iz prejšnje seje SPV – Alenka Maroša pove, da še  nima  informacije, meni pa, da 
ne bo problema za to cesto. Janez Kovačič obvesti prisotne, da je lastnik deponije povedal, da 
bo zbiral podpise, da bi se zapora od njegovega vhoda nižje prestavila kot je sedaj predvidena. 

Prometni znaki za Krog in Bakovci-Dokležovje (tovornjaki), M. Sobota je postavila, pred 
Dokležovjem se še mora postaviti, vendar pa še vedno ni to urejeno, dodaja Liljana Fujs 
Kojek. 

Bojan Prosič pove,da je ogled opravil kot je bilo zapisano na prejšnji seji SPV za te prometne 
znake in poda poročilo, kaj je videl na terenu (za prepoved tovornega prometa pa znaka ni, to 
je res). 

Vozijo se standardno šleperji v obe smeri in se sam moraš umakniti na bankino, dodajata 
Srečko Horvat in Liljana Fujs Kojek, ki to na terenu opažata in povesta, da je to zelo nevarno. 
Potem pa se daje predlog, da se postavi znak za »dovoljeno dostava« pred Dokležovjem  in 
prometni znak »prepoved za tovornjake« predlaga Alenka Maroša. Horvat Srečko predlaga, 
da se pred križiščem Dokležovje-Bakovci-M. Sobota (pri gostilni Rajh) postavi ta znak, da se 
bo lažje tovornjak obrnil v drugo smer.  

Križišče pri Vrtcu v Dokležovju ni urejeno, hitrost se je povečala, dodaja Horvat Srečko. 
Rešitev bo morala biti čim prej, ker sedaj še vedno vozniki dirjajo mimo šole. Ko bodo talne 
oznake, se bo verjetno stanje umirilo in bo bolje, dodaja Alenka Maroša – poda primer iz 
Lendave pr OŠ.  



 

 

 

Cesta pri News Caffe je državna in lastnik še bo tudi moral dati soglasje, zadeva se ureja, 
dodaja Alenka Maroša. 

Bojan Žerdin – obcestni smerniki Lipa-Odranci (pobuda iz prejšnje seje) – Alenka Maroša 
sprašuje ali daje predlog za oboje ali samo smernike, črta je namreč že zarisana in po pravilih 
ne more biti eno in drugo. Vendar pa Bojan Žerdin pove, da bi bilo bolje, če bi bilo oboje, saj 
bi se udeleženci v prometu počutili varneje (Občina Odranci ima že tako urejeno). 
Dolgoročno je treba o tem premišljevati, ker enostavno se ne počutijo varno – ceno bo treba 
pridobiti, proti Bogojini se tudi pojavlja predlog za ureditev signalizacije na cestišču, dodaja 
Alenka Maroša. 

 

Sklep 15/12: Soglasno se sprejme se zapisnik prejšnje 9. Seje SPV-ja. 

 

AD 2 : Priporočilo za varnostni program Občine Beltinci 

Alenka Maroša pove, da se bo plan za naslednje leto naredil na podlagi poročila Policije 
(statistike za lani in letos). KS-i so tisti, ki dajejo predloge in problematiko (mnenja, predloge) 
se podajo in vnesejo v varnostni program. Predsednike KS-ov je povabila, da dajo predloge-
specifike po vaseh, tudi člani SPV-ja predloge svoje lahko dajo.  

Srečko Horvat: 

 – obmurske vasi: Dokležovje – problem podtalne vode v primeru poplave; 

- letna učilnica (utica) pri OŠ (se govorilo pred časom); 

Lidija Baligač: 

- Ureditev Gregorčičeve ulice v Beltincih; 

Janez Kovačič: 

- nočno dogajanje v parku, igrišče (zadeva je v fazi pogovorov, bila tudi na varnostnem 
sosvetu obravnavano, doda Bojan Prosič); 

- beltinski Romi-nemir; 
 

Bojan Žerdin: 

- Športni center v Lipi; 

 

 

 



 

 

 

Lilijana Fujs Kojek: 

- igrala pri šoli in nova igrišča, pri hišniku klopu (en del pri igrišču ni razsvetljen od 
zadnjega vhoda); 

- šole nimajo »zaklenjene« celotne z avtomobili res ne morejo zraven, peš pa lahko z 
tiste druge strani (predlog je za uvedlo varnostnih kamer v prihodnosti dodaja Bojan 
Prosič); lahko bi se gibanje omejilo pri OŠ (javna ustanova, javni kraji) z postavitvijo 
znakov o prepovedi (lahko pa z odlokom o prepovedi uživanja alkohola na javnem 
kraju uredi); 
 

Martina Vidonja (posredovala pisno): 

- pri vseh enotah vrtca – vandalizem, povzročanje škode na objektih, igralih se pojavlja 
ogromno. 

Alenka Maroša: 

- javne prireditve (mogoče še kaj na tem); 
- kulturne znamenitosti bodo tudi vključene v tem programu. 

 

Redarska služba bo pokrivala celotno občino (tudi krajevne skupnosti) odgovarja Bojanu 
Žerdinu Alenka Maroša. 

 

AD 3: Pobude in vprašanja 

 

Pri tej točki ni razprave in predlogov. 

 

AD 4: Razno 

Pri tej točki ni bilo gradiva. 

 

Ker je bil s tem dnevni red seje SPV izčrpan, je namestnik predsednika sejo zaključil ob 17. 
15 uri. 

 

Zapisala:            Namestnik predsednika SPV Občine Beltinci: 

Lilijana Žižek       Janez KOVAČIČ 


