
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

 

ZAPISNIK 

2. SEJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU, 

ki je bila 17.2.2011 ob 18.00 uri, 

 v prostorih Občine Beltinci, Mladinska 2., 9231 Beltinci 

 
PRISOTNI: Milan Gjörek – predsednik, Liljana Fujs Kojek – članica, Martina Vidonja 
– članica, Andrej Vöröš – član, Boštjan Sedonja – član, Janez Kovačič – član, Bojan 
Žerdin – član, Lidija Erjavec – članica, Srečko Horvat – član 
 
PRISOTNI OSTALI: Dr. Matej Gomboši – župan, Roman Činč – predsednik KS 
Beltinci, Iztok Jerebic – strokovni sodelavec v občinski upravi 
ODSOTNI: Alenka Maroša, medobčinska inšpektorica (opravičeno) 
 
Predsednik SPV je v uvodu pozdravil vse navzoče.   
 
Prisotni na vsebino dnevnega reda niso imeli pripomb in so dnevni red soglasno 
sprejeli. 
 
Sklep št. 2/11 
Sprejme se dnevni red 2. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, in sicer:  

1. Sprejem zapisnika 1. Seje z dne 10.1.2011 
2. Pritožba glede varnosti Mladinske ulice s strani delodajalca - trgovina 

Tekstil 
3. Predstavitev načrta SPV v letu 2011 (aktivnosti od zadnje seje in 

aktivnosti za naprej) 
4. Pobude in vprašanja (šolska pot) 

 
Add1) 
 
Prisotni na vsebino zapisnika niso imeli pripomb in zapisnik je bil soglasno sprejet 
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Zapisnik 1. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se sprejme. 
 
 
Add2) 
 
Milan Gjörek je prebral pritožbo glede varnosti Mladinske ul. s strani delodajalca – 
trgovina tekstil (priloga 1). 
 
Boštjan Sedonja je predlagal dve možnosti: ureditev prometnega režima z 
spremembo dvosmerne ceste v enosmerno ali nastavitev novega ogledala, ki naj bo 
ogrevano (pomembno v zimskem času), namestitev kovinskih stebrov (ograje) bi 
samo poslabšala prometno ureditev in varnost udeležencev. 
 



 
Iztok Jerebic je prisotne opozoril, da si spremembe režima ne moremo privoščiti, ker 
je Mladinska ul. regionalna cesta in ni v pristojnosti občine. 
 
Roman Činč predsednik KS Beltinci se tudi strinja, da se namesti novo ogledalo in se 
morda namesti še kakšen znak, ki opozarja na nevarnost. 
 
Mnenju se pridružuje tudi župan Dr. Matej Gomboši, iti v kratkoročno rešitev 
problema, imeti v uvidu celostno rešitev, arhitekturno rešitev jedra Beltinec. 
 
Na vpadnici v Beltince je nameščen merilec hitrosti, ki je bil nabavljen z namenom, 
da se premika po celi občini in zato se zdaj naj po dogovoru namesti na Panonsko ul, 
v bližino kritične točke. Pozanimalo se bo tudi o možnosti dograditve sledljivosti 
hitrosti. 
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Napiše se odgovor na pritožbo in s pristojnimi službami se uredi zamenjava 
ogledala in namestitev znaka ter merilec hitrosti se prestavi. 
 
Add3) 
 
Predsednik je predstavil načrt dela za leto 2011 (priloga 2) 
Na kratko je predstavil tudi potek aktivnosti v mesecu januarju (sodelovala sta 
Boštjan Sedonja in Milan Gjörek, enkrat se jima je pridružil tudi Bojan Žerdin). 
Srečka Horvata jezanimala delitev v Dokležovju. Tamse bo še razdelilo na 
podružnični šoli v naslednjih dneh. 
Februarska aktivnost z Društvom upokojencev se prenese na drug mesec (zaradi 
spremembe aktivnosti v Društvu upokojencev) 
Predstavljeno je bilo tudi zbiranje donacije za obnovitev oz. nakup novega poligona 
na OŠ preko šolskega sklada. 
Zaradi velikega stroška se Pasavček na šoli izvede enako kot dosedaj s pomočjo 
Policijske uprave MS. Tudi župan se pridružuje temu, da se izvede individualno. Za 
naslednje leto bi se morala pozanimati vsaj za nabavo maskot Pasavček (namen: 
boljša motivacija uporabe pasu) 
Boštjan Sedonja je opozoril, da se na šoli planira v začetku šolskega leta, potem se 
mora na SPV in na koncu še predstavitev na občinskem svetu  in potrditev finančne 
podpore. 
Za maj je prišlo tudi do spremembe, ker finančno ni sprejemljivo (Zaletavček), Vidko 
(izvedba od oktobra do februarja) -  bomo se še poskušali dogovarjati, saj maja še 
temperature niso tako visoke, vendar potem je spet odvisno od cene le tega. 
Srečko Horvat je tudi opozoril na akcijo AMD o otroških sedežih.  
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Objava obvestila tudi na lokalnem televizijskem programu. 
 
Nekateri člani, ki so bili v prejšnjem mandatu so predstavili potek akcije ob prvem 
šolskem dnevu. Na osnovi tega je bil sprejet sklep. 
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Prestavitev uporabe otroških sedežev in uporaba varnostne pasu na prvem 
roditeljskem sestanku in predstavitev na roditeljskem sestanku za novince na 
OŠ. 
 
Add4) 
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Do konca marca se mora pripraviti načrt varnih šolskih poti na občinski ravni v 
sodelovanju občine, policije in šole. 
 
Add5) 
 
Boštjan Sedonja je predstavil zloženko, ki bi jo naj delili v marcu, ko poteka cepljenje 
psov, po dogovoru pa bi naj bila objavljena tudi na kabelski televiziji in v občinskem 
glasilu. Akcija bi naj potekala v sklopu policije, občine in kineloškega društva. 
 
Glede na razpravo je bil sprejet sklep. 
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Namestijo se še manjkajoči odsevni trakovi na kandelabrih, še prej pase 
posreduje na Elektro za možnost prestavitve kandelabrov izven kolesarske 
steze oz. pločnika. 
 
Župana je zanimalo, čigavi so stroški teh namestitev, glede na kategorijo ceste. Iztok 
Jerebic je pojasnil, da so pločniki v pristojnosti občine. 
 
Opozorjeno je bilo tudi na določene manjkajoče znake na novo zgrajeni kolesarski 
stezi med Lipovci in Dokležovjem. 
 
Dr Matej Gomboši, župan je predstavil oblikovanje skupine za varovanje in krepitev 
zdravja v občini Beltinci. (priloga3) 
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Predstavnica SPV je Lidija Erjavec. 
 
Predsednik je predstavil še akcijo 40 dni brez alkohola (priloga 3) in akcijo: Ustavi se. 
Vlak se ne more. 
 
Predsednik je prebral še dopis Sveta KS Lipa (priloga 4) 
 
Ta cesta je regionalna in ni v pristojnosti občine. Lahko se kritične točke in se 
preverja osni pritisk, o tem se bodo dogovorili na Svetu KS Lipa, problematiko bo 
predstavil Bojan Žerdin, član SPV. 



Župan je predstavil potek izgradnje oz. obnovitev ceste skozi Vas Lipa. Dopis je šel 
že na DDC, vendar najhitrejša izgradnja bo šele konec leta 2012 oz. 2013. Predlaga 
se tudi pogovor z lastnikom. 
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Problematiko bo predstavil Bojan Žerdin, član SPV. 
 
Izpostavljena je bila tudi varnost ob potoku Črncu. Tako predsednik KS Beltinci kot 
župan se zavzemata za celostno rešitev jedra kraja Beltinci. Na tem predelu je KS 
uvrstila le razsvetljavo, ostalo pa prepušča celostni rešitvi. Iztok Jerebic je opozori 
tudi na lastnino. Ker je lastnik država, so postopki drugačni in dolgotrajneši. Župan je 
opozoril, da prostorska ureditev trenutno stoji in si želi, da bi se urejanje s pristojnimi 
službami in strokovnjaki začelo čim prej. 
 
Andrej Vöröš je izpostavil še problematiko izgradnje kolesarske steze Beltinci-
Melinci. Župan je pojasnil problem odkupa dela zemljišča. 
 
Po izčrpanem dnevnem redu in končanih razpravi je bila seja zaključena ob 20.15. 
 
 
Zapisala:                                                                                      predsednik: 
Liljana Fujs Kojek                                                                        Milan Gjörek 


