
 

Zapisnik 3. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Beltinci, ki je bila v torek, 26. aprila 2011 ob 19. uri, v prostorih Občine 

Beltinci, Mladinska ul. 2. 

PRISOTNI ČLANI SPV: Martina Vidonja, Milan Gjӧrek, Janez Kovačič, Boštjan Sedonja, Lidija 

Erjavec, Srečko Horvat, Bojan Žerdin, Andrej Vӧrӧš 

OSTALI PRISOTNI: župan dr. Matej Gomboši 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Liljana Fujs Kojek - članica SPV, Alenka Maroša - medobčinska 

inšpektorica 

Predsednik SPV je pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika 2. redne seje SPV – ja. 

2. Odstop predsednika SPV. 

3. Obravnava postavitve prometne signalizacije pred vrtcem Beltinci. 

4. Nadaljnje aktivnosti ob 25. maju 2011 – Varno po cestah Prekmurja. 

5. Obravnava preselitve merilca hitrosti in kako se bo vodila evidenca. 

6. Program dela za leto 2011. 

7. Pobude in vprašanja. 

Sklep št. 11/11: Prisotni so se z dnevnim redom strinjali in so ga soglasno sprejeli.Na vsaki 

naslednji seji se bo preverjalo ali so sprejeti sklepi realizirani ali ne. 

 

Ad1: Sprejem zapisnika 2. redne seje SPV – ja 

Pregled sklepov:  

• sklep št. 4: BoštjanSedonja je povedal, da je merilec hitrosti že veliko pripomogel k 

izboljšanju prometne varnosti na križišču, kamor so ga prestavili, tudi ogledala so 

zamenjana, zato dodatnih opozorilnih tabel ni potrebno postavljati. Delitev odsevnih 

trakov v KS Dokležovje se izvede naknadno. 

• Sklep št. 8: še ni realiziran 

• Ostali sklepi so realizirani 

Sklep št. 12/11: zapisnik 2. Seje SPV je bil soglasno sprejet. 



 

Ad2: Odstop predsednika SPV 

Predsednik SPV Milan Gjӧrek se je v razgovoru z županom dogovoril, da ostane še naprej 
predsednik SPV. Kovačič Janez je povprašal predsednika naj na kratko obrazloži, zakaj se je 
odločil za takšno odločitev.  
 
Župan dr. Matej Gomboši je pojasnil: v občini je več odborov, komisij. Občina se mora do 
vseh obnašati enako. Pri SPV je ena specifika, saj jih pri tem odboru ogromno prireditev, ki jih 
je potrebno organizirati. Za naslednje leto se bomo poenotili, zadeve združili. Občina Beltinci 
v proračunu nima postavke, ki bi bila namenjena za SPV, sredstva se črpajo iz drugih postavk. 
 
Srečko Horvat je predlagal, da če bo možno se lahko pri letošnjem rebalansu proračuna to 
uredi oz. da se za naslednje leto v proračun doda postavka, namenjena za SPV. Janez Kovačič 
je povedal, da imajo nekatere občine SPV formiran kot delovno telo občine. 
 

Sklep št. 13/11:Milan Gjӧӧӧӧrek ostane še naprej predsednik SPV. 
 
 
Ad3:Obravnava postavitve prometne signalizacije pred vrtcem Beltinci 
 

Boštjan Sedonja je povedal, da se bo  v kratkem pri enoti Bibe zgradil dodaten parkirni 
prostor za zaposlene. Sedaj se starši vozijo na dvorišče vrtca in s tem ogrožajo varnost otrok. 
Ko se bo delala izgradnja, predlaga, da se postavi prometni znak (prepovedan promet za vsa 
vozila, razen  za dostavo in zaposlene), v okolico vrtca pa se postavi tabla-»območje 
umirjenega prometa«. 
 

MilanGjӧrek:  ogromno je pritožb občanov glede ureditev prometnega režima pri vrtcu v 
Beltincih, kako se naj naredi, da bo boljša ureditev. Predlaga spremembo celotnega 
prometnega režima v okolici vrtca. 
 
Martina Vidonja:  ko se bo sprostilo parkirišče, potem bo situacija malo boljša, glede 
parkiranja za starše. Zjutraj je največja frekvenca ljudi, in se nato nekateri vozijo noter in je 
situacija dokaj resna, saj obstaja nevarnost za otroke, ki hodijo v vrtec. 
 
Župan:  malo bolj bi bilo potrebno motivirati starše, da bi otroke pripeljali peš ali s kolesom, 
namesto z avtom v vrtec. 
 
Srečka Horvata je zanimalo, ali se s problemom parkiranja rešuje situacija tudi za ostale enote 
vrtca. Ter če je dolžnost delodajalca, da uredi parkirišče za svoje zaposlene. Zanimalo ga je 
tudi koliko je v vrtcu v Beltincih  zaposlenih domačih iz Beltinec, ter kako zaposleni prihajajo v 
službo.  
Martina Vidonja odgovarja, da večina beltinskih zaposlenih prihaja v službo peš ali s kolesom. 
Zunanje enote imajo parkirišča v glavnem urejena.  
V četrtek, 28. 4. 2011 se bosta predsednik SPV in Boštjan Sedonja sestala z medobčinsko 
inšpektorico Alenko Maroša in prenesla pobudo ter jo zaprosila za strokovno mnenje. 



 
Sklep št. 13/11: Na naslednji seji SPV se sprejem sklep glede ureditev prometne 
problematike pri Vrtcu Beltinci. 
 
 
Ad4: Nadaljnje aktivnosti ob 25. maju 2011 – Varno po cestah Prekmurja 

Predsednik SPV je prisotne seznanil, da so načrtovane aktivnosti za 25. maj odpovedane 

zaradi organizacijskih težav, aktivnosti se prestavijo na mesec oktober, tako kot je bilo lansko 

leto, na OŠ Beltinci. 

 

Ad5: Obravnava preselitve merilca hitrosti in kako se bo vodila evidenca 

Boštjan Sedonja je povedal, da bi bilo potrebno voditi evidenco (eden izmed članov SPV), kje 
bi bilo smiselno postaviti merilec hitrosti. Predsednik je predlagal, da je to Boštjan Sedonja. 
 

Milan Gjӧrek je prisotne seznanil, da imamo možnost uporabe  dodatnega merilca hitrosti, ki 

si ga lahko izposodimo pri  SPV Ljubljane za obdobje treh mesecev, plačal bi se samo strošek 

prevoza in montaže. 

Župan predlaga, da se preveri, koliko znašajo stroški prevoza in montaže. 

 

Ad6: Program dela za leto 2011 

Vse aktivnosti potekajo po programu, razen prireditve ob 25. maju, ki je odpovedana. 

Po besedah predsednika SPV  se zaključuje projekt Policist Leon svetuje, zato predlaga, da se 

nabavijo nagrade za petošolce OŠ Beltinci in pogostitev za spremljajoče odrasle osebe ob 

izvedbi kolesarskega izpita.  

Sklep št. 14/11: za petošolce OŠ Beltinci, ki so opravili kolesarski izpit se  nabavijo darila, 
izvede se pogostitev za sodelujoče. 
 
 

Ad7: Pobude in vprašanja 

Prisotni ugotavljamo, da se je problematika glede zaščite obrežja potoka Črnca na sejah SPV 
obravnavala že velikokrat, vendar pogovori niso dosegli svojega namena. Zato smo sprejeli 
naslednji sklep: 
 
Sklep št. 15/11: SPV Občine Beltinci pošlje pobudo in poziv KS Beltinci za čimprejšnjo 
ureditev steze ob potoku Črncu in s tem zagotovitev boljše varnosti pešcev in kolesarjev 
(postavitev ograje). 



 

Milan Gjӧrek je prenesel pobudo g. Cigan Zmaga za postavitev hitrostnih ovir na Vezni ulici v 
Beltincih.  
Podana je bila tudi pobuda za postavitev dodatne razsvetljave ob kulturnem domu v 
Beltincih. Župan je povedal, da se je glede tega potrebno pozanimati pri pristojni državni 
službi, ker je cesta republiška. Pobudo je potrebno prenesti na Jerebic Iztoka, ki si pridobi 
ustrezno informacijo. 
Predsednik SPV je prisotne seznanil, da bo potrebno nabaviti novi poligon za opravljanje 
kolesarskih izpitov na OŠ Beltinci. 
 

Seja je bila zaključena ob 20.35. 

 

Beltinci, 26. 4. 2011.        

 

Zapisnik zapisala:      Predsednik SPV Občine Beltinci: 

Martina Vidonja in Bojan Žerdin     Milan Gjӧrek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


