
Zapisnik 8. seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v torek, 28. 8. 2012  ob 19. uri v sejni sobi 
Občine Beltinci 

PRISOTNI ČLANI SPV: Milan Gjörek, Boštjan Sedonja, Bojan Žerdin, Janez Kovačič, 
Srečko Horvat, Lidija Erjavec, Liljana Fujs Kojek, Martina Vidonja, Andrej Vӧrӧš 

OSTALI PRISOTNI: Alenka Maroša, Iztok Jerebic 

OPRAVIČENO ODSOTNI: župan dr. Matej Gomboši 

Predsednik SPV je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika 7. redne seje SPV-ja,  
2. Prvi šolski dan – aktivnosti in zadolžitve, 
3. Prireditev – Dan brez avtomobila v mesecu septembru 2012, 
4. Ustrezna prometna signalizacija – kolesarska steza na G1-3 (glavna cesta skozi 

Beltince), 
5. Pobude in vprašanja. 

Sklep št.5/12: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 

 

Ad1: Sprejem zapisnika 7. redne seje SPV-ja:  

Sklep št. 4/12 ni bil realiziran, predsednik SPV poskrbi, da se Glasbeni šoli Beltinci pošlje 
odgovor na posredovano vlogo, v pisni obliki. 

Ostali sklepi so bili realizirani. 

Alenka Maroša je opozorila, da se strani občanov sprejemajo in na sejah SPV obravnavajo le 
pobude v pisni obliki.  

Sklep št. 6/12: Zapisnik 7. redne seje SPV je bil soglasno sprejet. 

 

 

Ad2: Prvi šolski dan – aktivnosti in zadolžitve: 

Boštjan Sedonja je zaprosil člane SPV  za pomoč pri izvedbi 1. šolskega dne. Potrebno je 
zagotoviti za varnost pri  

• OŠ Dokležovje – Srečko Horvat 
• OŠ in vrtec Melinci-pomoč javni delavci 
• vrtec Lipovci-Andrej Voroš,  
• Gančani-pomoč javni delavci 
• Vrtec Beltinci- Milan Gjӧrek in Lidija Erjavec 
• Vrtec Ižakovci-Janez Kovačič, 



Inšpektorica opozarja da nosijo varnostne jopiče vsi, ki stojijo ob šolah in vrtcih. 

Boštjan Sedonja je opozoril, da je potrebno obnoviti talne označbe ob šolah, zloženke za 
prvošolčke so naročene ob osnovnih šolah bodo prvih 14 dni poostrene policijske kontrole in 
meritve hitrosti. Iztok Jerebic  je pojasnil, da se talne označbe že urejajo. 

Srečko Horvat predlaga da policisti ki stojijo pred šolo, poostrijo nadzor nad prometom v širši 
okolici šole. 

Na spletni strani občine in kabelski tv je objavljeno obvestilo SPV glede varnosti v prometu 
na prvi šolski dan. 

Ureditev prometnega režima pri OŠ Beltinci se bo izvedla z zaporo dvorišča in drugimi 
ureditvami, vendar šele po predstavitvi staršem na 1. roditeljskem sestanku, predvidoma s 1. 
10. Srečko Horvat predlaga finančno ovrednotenje in posredovanje na OS, pripravi se predlog 
za ocenitev.  

Boštjan Sedonja pove, da je to le kratkoročna rešitev, da je potrebno spodbujati prihod otrok v 
šolo peš.  

Sklep št7/12: SPV predlaga Občinskemu svetu občine Beltinci spremembo prometnega 
režima ob OŠ Beltinci. (priloga: Zapisnik ogleda cestno prometne ureditve na dvorišču 
OŠ Beltinci z dne 09. 08. 2012). Pristojne službe občinske uprave zaprosimo za popis in 
finančno ovrednotenje spremembe. 

 

Ad3: Prireditev – Dan brez avtomobila v mesecu septembru 2012 

Boštjan Sedonja je podal informacije glede prireditve ob dnevu brez avtomobila: 

Prireditev bo potekala v petek 21. 9. 2012 od 9. ure naprej, pred občinsko stavbo v Beltincih, 
v organizaciji SPV Občine Beltinci, poda se prijava prireditve, Tim mlin postavi poligon za 
kolesarjenje za otroke iz vrtca in 1. triade OŠ, kolesa se pripeljejo iz vrtca. 3. In 4. razred OŠ 
izvede pohod v Gančane, 5. razred  kolesarjenje v Melincev  spremstvu policistov. Za učence 
iz podružnične OŠ Dokležovje se uredi avtobusni prevoz. K sodelovanju so  povabljeni tudi 
DU Beltinci in Melinci, Dom Janka Škrabana, Čebelarsko društvo Beltinci, Turistična društva 
iz Občine Beltinci, aktiv kmečkih žena. 

ZZZV-Varno na kolesu za upokojence (Ema Mesarič) 

Povabiti še zavarovalnice, gasilci PGD Beltinci, ogled filma Pešbus, ta projekt se bo izvajal v 
Dokležovju s strani Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota. 

 

 

 



Ad4: Ustrezna prometna signalizacija – kolesarska steza na G1-3 (glavna cesta skozi 
Beltince) 

Boštjan Sedonja je povedal, da je potrebno urediti oznake ob kolesarskih stezah-pločnikih, 
Panonska, Mladinska ulica v Beltincih. 

Alenka predlaga rdeče talne oznake za kolesarske steze. 

Površine so na nekaterih mestih preozke, urediti je potrebno ustrezno prometno signalizacijo. 
Potrebno je imenovati komisijo, ki si ogleda situacijo na terenu in najde ustrezno rešitev. 
(predstavniki SPV, inšpektorica, predstavnik policije) 

Sklep št 8/12: SPV predlaga, da se prometna signalizacija uredi v doglednem času. 

 

Ad5: Pobude in vprašanja 

Bojan Žerdin predlaga postavitev dveh ogledal v vasi Lipa: na ovinku pri hišni št 44a, vstop v 
Lipo, konec kolesarske steze, in drugo na občinski cesti pri hišni št. 193. Alenka Maroša je  
povedala, da se ogledala postavljajo izjemoma tam kjer so hiše, ograje se morajo znižati. 
Bojan Žerdin je predlagal, da se pobuda posreduje na Direkcijo za ceste. 

Alenka Maroša: postavljanje prometnih oznak ob cesti mora opravljati pooblaščena oseba, ki 
je ustrezno usposobljena. 

Prevzem merilca hitrosti v Lipovcih bo v mesecu oktobru, o podrobnostih se dogovorimo 
naknadno. 

Predsednik SPV predlaga, da se na OŠ Beltinci sestavi ekipo učencev za tekmovanje Kaj veš 
o prometu. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30. 

 

Zapisala:      Predsednik SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja      Milan Gjӧrek 

 

  


