
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 18. REDNE SEJE SPV, 

ki je bila v četrtek, 22. maja 2014 ob 19.00 uri 

v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. 

Prisotni člani SPV: Bojan Prosič, Andrej Vӧrӧš, Lidija Erjavec, Srečko Horvat, Bojan Žerdin, 

Martina Vidonja, Milan Gjorek, Janez Kovačič 

Ostali prisotni: Alenka Maroša-medobčinska inšpektorica, Iztok Jerebic-sodelavec občinske 

uprave 

Opravičeno odsotni: Liljana Fujs Kojek, župan občine Beltinci dr. Matej Gomboši. 

 

Predsednik pozdravi prisotne in predlaga v sprejem dnevni red, kot je bil naveden na vabilu za 

sejo. Soglasno se sprejme: 

Sklep št. 6/2014: 

Sprejme se dnevni red 18. seje SPV-ja v predlagani obliki in vsebini in sicer: 

1. Sprejem zapisnika 17. redne seje SPV-ja. 

2. Prevzem merilnika in postavitev ter program v KS Ižakovci 

3. Priprava in izvedba kolesarskih izpitov v OŠ Beltinci 

4. Nakup policijskega kolesa 

5. Razno 

 

Ad 1: 

Sprejem zapisnika 17. redne seje SPV-ja: 

Milan Gjӧrek je zaprosil za pojasnilo kako daleč so zadeve v zvezi z ureditvijo parkirišča pri 

OŠ in ali bo parkirišče namenjeno le staršem šolarjev ali bo odprto tudi za druge.  Iztok 

Jerebic je pojasnil, da so težave pri odkupu zemljišča komu bo parkirišče namenjeno bo znano 

ko bo izdelan projekt in glede na to koliko zemljišča bo odkupljenega. 

Ad4: Glede ureditve poti ob Črncu je bilo postavljeno vprašanje zakaj table še niso 

postavljene.  Inšpektorica je pojasnila, da čakamo odgovor s strani ARSO. 

Talne označbe pri pekarni Čeh so izdelane. Okolica se ureja tudi s strani lastnikov pekarne. 

V Ižakovcih je bil opravljen ogled križišča. Inšpektorica pojasnjuje, da bo potrebno znižati 

ograjo domačije Maučec na višino 2 metra. Lastniki bodo o tem pisno obveščeni. Znižati bo 

potrebno tudi smernike ki opozarjajo na ovinek. To bo nekoliko povečalo preglednost. 

Parkirišče v Lipi-talne oznake so že naročene pri CPMS. 

Prehod za pešce v Dokležovju bo osvetljen, pridobivajo se predračuni. 



Ad5: aktivnosti v zvezi z nabavo poligona za kolesarske izpite potekajo. Predsednik bo o 

nadaljnih aktivnostih poročal. 

Sklep št. 7/2014: 

Sprejme se zapisnik 17. seje SPV. 

 

Ad2: 

V Ižakovcih je bil opravljen ogled lokacije za prestavitev merilnika hitrosti. Postavi se drog in 

se merilec preseli na javno površino, da bo bolj viden.  

Sklep št. 8/2014: 

Prireditev ob prevzemu merilnika hitrosti v KS Ižakovci bo v petek, 20.6.2014 ob 18. uri 

v neposredni bližini merilnika v Ižakovcih. 

Na prireditev povabimo: župana, sodelavce občinske uprave, inšpektorico Alenko Maroša, 

člane SPV, policijo, Vrtec Beltinci, GŠ Beltinci, KS Ižakovci, PGD Ižakovci, TD Bȕjraš 

Ižakovci, Gargamel d.o.o. 

 

 

Ad3: 

Bojan Prosič je podal informacije v zvezi s pripravami na kolesarske izpite: priprave na izpite 

potekajo od februarja naprej, v zadnjih dneh praktični del, trasa je spremenjena zaradi 

gradbišča. Zaključek trase je pri vrtcu. Opravljen je že pregled koles (policija, predsednik 

SPV in mentorice) ter pregled vožnje na poligonu. Vožnja poteka zelo dobro, otroci so dobro 

pripravljeni, obvladajo kolesa. V bodoče bo potrebno razmisliti ali bi lahko opravljali priprave 

na izpite že v 4. razredu, zaključijo pa v začetku petega. Predsednik SPV  naproša člane za 

pomoč pri izvedbi. 

Predvideni datum je ponedeljek 2. 6. ob 16. uri. Traja uro do uro in pol. Predsednik je 

pohvalil Bojana za zelo dober pristop in način učenja.  

 

Ad4:  

Predsednik SPV in Bojan Prosič sta glede nabave policijskega kolesa v dogovoru z županom. 

Praksa je, da kolesa donirajo (občine in drugi). Policijska kolesa so že dotrajana zato apelirajo 

na občine za nakup novih. Del sredstev naj bi se doniral iz sredstev SPV. Čaka se predračun, 

kolesa bodo imela vso potrebno opremo. Srečko Horvat predlaga nakup dveh oz. treh koles. 

Zavarovalnica As pokriva vsa zavarovanja za celotno občino Beltinci, zato se je smiselno 

obrniti na njih in jih zaprositi za donacijo. Bojan Žerdin predlaga, da pripravimo pisno vlogo.  

Sklep št. 9/2014: iz sredstev SPV-ja nabavimo eno policijsko kolo, za ostala prosimo za 

donacijo zavarovalnico As-pripravimo pisno vlogo. 

 

 

 



Ad5: 

Sklep št. 10/2014: 27.6.2014 bo zaključek ob koncu šolskega leta in ob zaključku kolesarskih 

izpitov, na Gȕmli v Lipi. Povabimo člane SPV, OŠ, Vrtce Beltinci, občino… 

Milan Gjӧrek je opozoril na nepreglednost križišča Žitna-Partizanska, Alenka Maroša 

odgovarja, da je bil opravljen ogled in bo izdana ustrezna odločba.  

Janez Kovačič prosi za pojasnilo glede okolice pekarne Čeh. Iztok Jerebic odgovarja, da je 

bila določena meja, uredile so se talne označbe.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21. uri. 

Zapisala:      Predsednik SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja      Milan Gjӧrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


