Zapisnik 4. seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v sredo, 27. 7. 2011 ob 19. uri v sejni sobi
Občine Beltinci
PRISOTNI ČLANI SPV: Milan Gjӧrek-predsednik, Boštjan Sedonja, Janez Kovačič, Andrej
Vӧrӧš, Lidija Erjavec, Srečko Horvat, Martina Vidonja
OSTALI PRISOTNI: predsednik KS Gančani Vasja Bugar, predsednik KS Melinci Andrej
Duh, predsednik KS Dokležovje Simon Horvat, predsednik KS Lipovci Janko Bezjak, Alenka
Maroša-medobčinska inšpektorica
OPRAVIČENO ODSOTNI: Lilijana Fujs Kojek, Bojan Žerdin, župan dr. Matej Gomboši
Predsednik SPV je pozdravil prisotne in predlagala sledeči dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 3. redne seje SPV-ja,
2. Obravnava problematike-makadamska cesta Ižakovci-Beltinci (pobuda Cankarjevega
naselja-prah)
3. Pobude, problemi predsednikov krajevnih skupnosti Občine Beltinci (merilniki
hitrosti, ostala problematika)
4. Obravnava ponudb za merilnik hitrosti-nabava
5. Ležeči policaji na Poljski poti v Beltincih
6. Razno: prireditev v mesecu oktobru 2011 na OŠ Beltinci skupaj z Vrtcem Beltinci,
obvestilo za sprejemanje pobud in predlogov ter pripomb za reševanje problematike s
področja SPV za občane in občanke Občine Beltinci
7. Pobude in vprašanja
Predsednik je predlagal, da se točka 2 in 3 zamenjata, zaradi prisotnosti predsednikov KS.
Sklep št. 16/11: člani SPV so predlagani dnevni red in predlagano spremembo soglasno
sprejeli.

Ad1: Sprejem zapisnika 3. redne seje SPV-ja
Pregled sklepov:
• Sklep št. 13/11 (ureditev prometne problematike okrog stavb Vrtca Beltinci) je v
realizaciji. Po besedah inšpektorice so bili predlogi za ureditev poslani v vednost
krajevnim skupnostim, čaka se še na morebitne pripombe in mnenja, zato še ni prišlo
do realizacije.
• Ostali sklepi so realizirani.

Ad3: Pobude, problemi predsednikov krajevnih skupnosti Občine Beltinci (merilniki
hitrosti, ostala problematika)
Predsedniki KS so podali svoja mnenja in potrebe po ureditvi prometne varnosti v posamezni
KS.
KS Gančani: Vasja Bugar je povedal, da se je v vasi veliko gradilo, zato bo potrebna
sprememba prometnega režima. Zanimalo ga je, kakšen je postopek. Potrebe po merilniku
hitrosti zaenkrat ni, potrebno bo zgraditi »otok« iz smeri Lipovci. Povečan je promet proti
gramoznici v Gančanih, tam bo potrebno omejiti hitrost. Predlaga tudi, da se ob rekonstrukciji
ceste Lipovci-Bogojina skozi Gančane istočasno uredijo tudi varnostne potrebe (otok).
Zanima ga tudi, ali je smiselno obnavljati obstoječe hitrostne ovire na cesti proti Bogojini.
Inšpektorica odgovarja, da prometni režim v občini ureja Odlok o občinskih cestah. KS naj
pošlje predlog za ureditev na SPV, ki ga posreduje županu, ta pa naprej na občinski svet, ki
mora to potrditi. Hitrostne ovire so zaenkrat na občinskih cestah še dovoljene.
KS Lipovci: Janko Bezjak predlaga, da bi bilo potrebno umiriti promet na nekaterih cestah,
predvsem na vpadnicah v Lipovce, predlaga povečan policijski nadzor. Na cesti Lipovci
Gančani bo potrebno postaviti »otok«, urediti krožni promet okrog kapele, postavitev
hitrostnih ovir, odsevnih trakov na drogove.
Predsednik SPV odgovarja, da so bili odsevni trakovi na drogove, ki so postavljeni na
pločnikih, že nameščeni.
KS Dokležovje: Simon Horvat je povedal, da se v Dokležovju srečujejo z neupoštevanjem
predpisov, zato predlaga povečan policijski nadzor, skozi vas vozijo tovornjaki, kljub
prepovedi. Druga težava so traktorji, ki povzročajo hrup in nevarnost na cesti. Določiti bi bilo
potrebno omejitve tudi za njih. Uredili so predlagane spremembe v okolici vrtca in trgovine,
talne označbe bodo realizirane, ko bo izgrajena kanalizacija. Premestiti bi bilo potrebno
električni drog sredi ceste-križišče pred vrtcem. Omejiti bo potrebno hitrost s smeri Bakovec.
Inšpektorica predlaga, da si drog sredi ceste ogledajo skupaj s predstavniki Elektra in najdejo
rešitev. S smeri Bakovec predlaga začasno namestitev merilnika hitrosti do izgradnje »otoka«.
KS Melinci: Andrej Duh je povedal, da se strinjajo s celotno predlagano ureditvijo
prometnega režima v okolici vrtca in omejitvami hitrosti na vpadnicah v vas. Izpostavil je
problem nevarnosti na cesti Bistrica-Beltinci, predvsem križišče proti Odrancem, ki bi ga bilo
dobro čimprej urediti in zgraditi kolesarsko stezo.
Na koncu je inšpektorica opozorila vse predsednike KS na košnjo trave na površinah, ki so v
lasti krajevnih skupnosti.
Sklep št. 17/11: Vse krajevne skupnosti pošljejo pisne pobude za ureditev prometne
problematike na SPV Občine Beltinci.

Ad2: Obravnava problematike-makadamska
Cankarjevega naselja-prah)

cesta

Ižakovci-Beltinci

(pobuda

Boštjan Sedonja je pojasnil, da se pritožujejo prebivalci Cankarjeve ulice v Beltincih, zaradi
prahu, ki ga povzročajo traktorji podjetja Panvita, ki vozijo s farme Nemščak.
Inšpektorica je pojasnila, da so to pobudo že pred časom posredovali na Panvito, da so
predstavniki že bili na sestanku z bivšim županom, vendar se še od danes ni nič spremenilo.
Ugotavljamo, da se težave s podjetjem Panvita pojavljajo v skoraj vseh KS Občine Beltinci,
zato je SPV sprejel sklep:
Sklep št18/11: SPV Občine Beltinci bo sklical sestanek predstavnikov vseh KS Občine
Beltinci in predstavnikov podjetja Panvita, da skupaj poiščejo možne rešitve za odpravo
težav, ki jih vozila tega podjetja povzročajo na vaških cestah.

Ad4: Obravnava ponudb za merilnik hitrosti-nabava
Predsednik SPV je predstavil ponudbe, ki smo jih prejeli s strani proizvajalca merilcev
hitrosti.
Sklep št. 18/11: SPV Občine Beltinci predlaga Občini Beltinci in županu Občine Beltinci
dr. Mateju Gombošiju nakup svetlobnega merilnika hitrosti.

Ad5: Ležeči policaji na Poljski poti v Beltincih
Predsednik SPV je prebral dopis ge. Zlatke Horvat, ki opozarja na probleme na Poljski poti v
Beltincih. Boštjan Sedonja opozarja na pogostost nameščenih hitrostnih ovir in pravi, da le-te
lahko povzročajo dodaten hrup.
Sklep št. 19/11: Boštjan Sedonja bo posredoval težave na Poljski ulici na Policijsko
postajo in predlagal poostren policijski nadzor predvsem v popoldanskem času in ob
koncu tedna.

Ad6: Razno: prireditev v mesecu oktobru 2011 na OŠ Beltinci skupaj z Vrtcem
Beltinci, obvestilo za sprejemanje pobud in predlogov ter pripomb za reševanje
problematike s področja SPV za občane in občanke Občine Beltinci
Predsednik je povedal, da bo organiziran tehnični dan v sodelovanju z OŠ Beltinci, Vrtcem
Beltinci, CZ, gasilci, policijo, reševalci, SPV Mestne občine Murska Sobota in ZTK Beltinci.
Sklep št. 20/11: S strani SPV bo na OŠ Beltinci poslan predlog, da se v LDN za šolsko
leto 2011/12 doda tehnični dan na temo prometne varnosti v mesecu oktobru.

Sklep št. 21/11: SPV bo odprl svoj elektronski naslov, na katerega bodo občani lahko
pošiljali svoja mnenja in pobude. To se objavi na spletni strani Občine Beltinci.

Ad7: Pobude in vprašanja
Inšpektorica je prisotne seznanila, da je bil opravljen ogled parkirišča pred poslovalnico NLB
v Beltincih, potreben je še dogovor s predstavniki NLB. Postavili se bodo stebri, ki bodo
onemogočili dostop vozil na pločnik s strani cvetličarne.
Glede postavitve ograje ob potoku Črnec je povedala, da je to vodovarstveno območje in
ARSO ne dovoljuje postavitev le-te. Inšpektorica bo zaprosila za strokovno mnenje s strani
ARSO in nas na naslednji seji obveščala o poteku aktivnosti. Sicer pa predlaga postavitev
znakov, s katerimi opozorimo, da je uporaba poti ob potoku Črncu na lastno odgovornost.
Srečko Horvat je vprašal kdaj bo premeščen prometni znak na Severni ulici v Dokležovju,
situacijo so si namreč že pred nekaj časa ogledali skupaj s predstavniki občine in dorekli
rešitev.
Sklep št. 22: Predsednik SPV bo opozoril g. Jerebic Iztoka, da se dogovorjena
premestitev prometnega znaka realizira.

Seja je bila zaključena ob 21. uri.

Zapisala:
Martina Vidonja

Predsednik SPV Občine Beltinci
Milan Gjӧrek

