
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 19. REDNE SEJE SPV, 

ki je bila v torek, 5. avgusta 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, Liljana Fujs Kojek 

Ostali prisotni: Borut Balažic-sodelavec občinske uprave 

Opravičeno odsotni: 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. 11/2014: 

Sprejme se dnevni red 19. seje SPV-ja v predlagani obliki in vsebini in sicer: 

1. Sprejem zapisnika 18. redne seje SPV-ja. 

2. Priprave na začetek šolskega leta. 

3. Nabava in sodelovanje na razpisu COPS-a in zavarovalnice Triglav 

4. Tekoča problematika in pomanjkljivosti v prometni signalizaciji v Občini Beltinci. 

5. Nabava merilca hitrosti za KS Melinci. 

6. Razno-pobude in vprašanja 

 

Ad 1: 

Sprejem zapisnika 18. redne seje SPV-ja: 

Milan Gjӧrek je zaprosil za pojasnilo glede odkupa hiše in zemljišča pri OŠ Beltinci in 

ureditve parkirišča. Opozarja, da sosedje v okolici predvidenega parkirišča sprašujejo ali bo to 

parkirišče odprto tudi ob vikendih in ponoči, kar bi lahko ogrožalo nočni mir. Borut Balažic je 

pojasnil, da se zapleta pri odkupu hiše in pri financah. Predvidene so rampe na vhodu in 

izhodu na šolsko dvorišče, krožni promet. 

Janez Kovačič je povedal da se je pozanimal pri Cestnem podjetju Murska Sobota glede 

ureditve poti ob Črncu. G. Kustec bo v kratkem poslal dokumentacijo, kjer bo zapisano na 

kakšen način se lahko ograja uredi in kako se lahko tudi po potrebi odstrani. 

Preglednost križišča v Ižakovcih še ni realizirana. Ponovno je potrebno obvestiti inšpektorico 

Alenko Maroša, da se zadeve uredijo. Tudi v KS Lipa talne oznake na parkirišču še niso 

urejene. Prehod za pešce pri POŠ Dokležovje še vedno ni osvetljen.  Luč se bo montirala na 

stavbo šole.  



Aktivnosti glede nakupa policijskega kolesa niso stekle, s strani občine je bila podana 

informacija, da ni finančnih sredstev. Na prošnjo, poslano na zavarovalnico AS, nismo dobili 

nobenega odgovora. Srečko Horvat je predlagal, da pošljemo ponovni dopis na AS.  

 Sklep št. 12/2014: 

Na zavarovalnico AS pošljemo ponovni dopis, s katerim zavarovalnico zaprosimo za 

odgovor.  

Zaključka ob šolskem letu, ki je bilo planirano v KS Lipa nismo izvedli. Datum izvedbe bomo 

določili naknadno. 

Preglednost križišča Žitna Partizanska je izboljšana, ograja je znižana..  

Sklep št. 13/2014: 

Sprejme se zapisnik 18. redne seje SPV. 

 

Ad2: Priprave na začetek šolskega leta 

Liljana Fujs Kojek je prisotne obvestila, da bo začetek pouka od 1.9.2014 naprej ob 8.15. uri. 

Prvošolčki pričnejo ob 9. uri. Milan Gjӧrek je povedal, da sta ravnateljici vrtca in OŠ člane 

SPV zaprosili za pomoč pri izvedbi prvega šolskega dne. Sodelovanje bo v isti obliki, kot je 

bilo vsako leto. V pomoč bodo tudi javni delavci, za kar poskrbi občina. 

 

Ad3:  Nabava in sodelovanje na razpisu COPS-a in zavarovalnice Triglav 

Dobili smo povabilo k prijavi na razpis za nakup pridobitev COPS@road sistema-LED 

prikazovalnik in se prijavili. Ker smo se prijavili edini iz naše regije, so že izdelani okvirni 

predračuni. Strošek sistema je cca 6000-7000 eur, zavarovalnica Triglav in COPS bi bila 60% 

investitor, ostalo bi bil strošek občine. Prikazovalnik bi bil lociran v slabo preglednem 

križišču nasproti gostilne Prelog. Borut Balažic je pojasnil, da gre za elektronski 

prikazovalnik, ki se lahko montira na sončne celice, ali na elektriko. Potrebno bo natančno 

preučiti situacijo in šele takrat bo znana točna cena. Predlaga da se predhodno pridobi 

predračun, za točen znesek. Srečko Horvat je vprašal kako se je določila lokacija tega 

prikazovalnika. Bojan Prosič je povedal, da so zaprosili za statistiko glede prometnih nesreč. 

Sprejet je bil dogovor, da počakamo na razplet in se potem odločimo ali naročimo elektronski 

prikazovalnik ali za ta denar raje merilec hitrosti za KS Melinci oz. Bratonci. 

 

 

Ad4: Tekoča problematika in pomanjkljivosti v prometni signalizaciji v Občini Beltinci. 

Milan Gjӧrek je opozoril, da je v celotnih Beltincih potrebno urediti talne označbe na 

pločnikih, ločiti kolesarje in pešce. Problem je širina pločnika ki se ponekod zelo zoži. Bojan 

Prosič je povedal, da je potrebno talne oznake urediti ob upoštevanju zakonskih določil. Borut 

Balažic predlaga ogled pločnikov z g. Pračkom s Cestnega podjetja Murska Sobota. 

Omenjeno težavo je potrebno čimprej urediti zaradi skorajšnjega začetka šolskega leta, 



obnoviti tudi »srčkovo« pot. In narisati simbol kolesa in puščice za določitev smeri vožnje 

kolesarjev.  

Milan Gjӧrek predlaga, da se pri Gostilni Geza doda še en prehod za pešce zaradi ljudi, ki 

hodijo v cerkev. Pri domačiji  Tušek na Panonski ulici bo potrebno dodati ogledalo. Ogledala, 

ki so že postavljena, so obrabljena in potrebna obnove. Veliko prometnih znakov je potrebnih 

obnove.  

Andrej Vӧrӧš predlaga nakup merilnika hitrosti za KS Bratonci.  

Bojan Prosič naproša zaposlene na občinski upravi, da javne delavce v občini opozorijo da 

preverjajo prometne znake in jih sproti urejajo.  

Ad5: Nabava merilca hitrosti za KS Melinci. 

Milan Gjӧrek je predstavil ponudbo za nakup merilnika hitrosti za KS Melinci. Srečko Horvat 

je ob tem dodal, da je smiselno premisliti kaj se bolj izplača nabaviti ali elektronski 

prikazovalnik ali merilec za ta denar. Milan spodbuja člane k pridobivanju sponzorjev za 

nakup merilnikov hitrosti. Odločitev se sprejme po natančnem izračunu cene elektronskega 

LED prikazovalnika. 

Ad6: Razno-pobude in vprašanja 

Srečko Horvat je opozoril na križišče v Bratoncih-cesta, ki se pod nepravim kotom priključi 

glavni cesti Lipovci-Dokležovje je zelo nepregledna in nevarna. Predlaga, da napišemo 

pobudo na občino ki naj zadevo uredi, oz. pošlje zahtevo na pristojne državne službe. 

Potrebno bo pripraviti projekt, ker gre za večji finančni zalogaj in dodati postavko v novi 

proračun. 

Sklep št. 14/2014: 

S strani SPV pošljemo na občino pobudo, za ureditev križišča v Bratoncih. 

 

Borut Balažic je predstavil pobudo krajanov zaselka Hraščice, ki je bila poslana na občino. 

Obljubljen naj bi jim bil umiritveni otok s strani avtoceste v smeri Renkovec in razsvetljava. 

Bojan Prosič bo informacijo prenesel na policiji z namenom umirjanja prometa-povečanje 

radarskih kontrol. Dopis bo posredovan SPV-ju. Infrastruktura mora biti urejena s strani 

občine.  

Andrej Vӧrӧš je opozoril na krožišče v Lipovcih, kjer so visoki visoki pragi na kolesarski 

stezi.Ker je to državna cesta, Borut Balažic razloži, da se zadeve urejajo preko Cestnega 

podjetja in Direkcije RS za ceste. Posredovati g. Vinkoviču na CP MS.  

 

Seja je bila zaključena ob 20.30. uri. 

Zapisala:      Predsednik SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja      Milan Gjӧrek 


