
Zapisnik 16. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v torek, 25. 4. 2017  ob 17.00 uri v 

sejni sobi Občine Beltinci 

PRISOTNI ČLANI SPV: Bojan Prosič, Janez Kovačič, Srečko Horvat, Liljana Fujs Kojek, 

Martina Vidonja, Jožef Erjavec, Andrej Vöröš, Štefan Žižek. 

Ostali prisotni: župan Milan Kerman, Alenka Maroša, Iztok Jerebic. 

Predsednica SPV je pozdravila prisotne in predlagala sledeči dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika 15. redne seje SPV-ja. 

2. Varne šolske poti – sprejetje sklepa. 

3. Finančno poročilo SPV-ja za leto 2016-potrditev. 

4. Javni razpis – delno sofinanciranje prikazovalnika hitrosti VIASIS KOMPAKT. 

5. Pobude in vprašanja. 

 

Sklep št. 75: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 

 

Ad1: Sprejem zapisnika 15. redne seje SPV-ja 

Prevzem merilnika ni bil realiziran. V naslednjih dneh se uredijo vse potrebne stvari za 

postavitev (nabava stebra).  

 

Sklep št. 76: Prevzem merilnika hitrosti bo v sredo 17. maja. ob 10.uri.  

Ostali sklepi so bili realizirani.   

 

Sklep št. 77: Sprejme se zapisnik 15. redne seje SPV. 

 

Ad2: Varne šolske poti – sprejetje sklepa. 

Občina Beltinci pripravlja razpis za šolske prevoze. V ta namen je bil 18. in 20. aprila 

opravljen ogled šolskih poti s strani komisije (Bojan Prosič, Alenka Maroša, Liljana Fujs 

Kojek in Janez Kovačič) in avtobusnih postajališč po vaseh ter izdelano poročilo (priloga 

zapisnika), ki je bilo članom SPV predstavljeno. Predsednica SPV je predstavila kriterije za 

določanje varnosti šolskih poti, ki so zapisani v Smernicah za šolske poti AVP-ja in 

Pravilniku o projektiranju cest (37. člen – bankine) in prometnega profila pešca (0,75 m) ter 

zgornjih mejah hitrosti za preživetje pešca v primeru naleta vozila z upoštevano toleranco. 

(priloga zapisnika). 

Po daljši razpravi je bil sprejet 

Sklep št. 78: Število in lokacije avtobusnih postajališč naj ostanejo kot so bile do sedaj. 

Ugotavlja se, da so ceste varnejše le na določenih odsekih, o absolutni varnosti cest oz. 

šolskih poti ne moremo govoriti.  Dolgoročno je potrebno strmeti, da se bo v vsaki KS 

zagotovilo le eno postajališče, urejeno v skladu z ustreznimi predpisi.  



Ad3: Finančno poročilo SPV-ja za leto 2016-potrditev 

Predsednica je predstavila finančno poročilo za leto 2016.  

 

Sklep št. 78: Potrdi se finančno poročilo SPV Občine Beltinci za leto 2016. 

 

 

Ad4: Javni razpis – delno sofinanciranje prikazovalnika hitrosti VIASIS KOMPAKT 

Po razpravi so člani SPV sprejeli naslednji 

 

Sklep št. 79: Prijavimo se na razpis za delno sofinanciranje prikazovalnika hitrosti in led 

utripalk s senzorjem za zaznavo pešcev.  Predlagana lokacija za montažo merilnika je v 

KS Ižakovci – zaselek Nemščak, za montažo led utripalk pa cesta mimo vrtca in OŠ v 

Dokležovju. 

Rok za prijavo na razpis je 23.5.2017. 

 

  

Ad5: Pobude in vprašanja 

Najem merilnika na Ravenski cesti v Beltincih se izteka, potrebno se bo odločiti ali ga 

odkupimo po polovični ceni. Predstavljeni so bili podatki o prometu, ki jih beleži omenjeni 

merilnik.  

Sklep št. 80: Po preteku najemne pogodbe, merilnik odkupimo v skladu s pogoji iz 

pogodbe. 

Potrebno je opraviti pregled cestne signalizacije na Žitni ulici v Beltincih.  

Podan je bil predlog: Glede na to, da smo v zadnjih letih nabavili kar nekaj merilnikov 

hitrosti, je potrebno razmisliti še o drugih akcijah, kot na primer izobraževanja za starejše 

ljudi, starejše voznike… informiranje o krožiščih, novih prometnih predpisih ipd. Pri teh 

akcijah je potrebno zagotoviti udeležbo. Policija je pred leti že organizirala podobne akcije za 

starejše voznike, npr. šola varne vožnje. 

Merilnik hitrosti v Lipi že nekaj časa ne dela, prav tako svetlobni prometni znak na cesti 

Gančani-Beltinci. Potrebno je obvestiti pristojne. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19. 00. uri. 

Zapisala:      Predsednica SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja      Liljana Fujs Kojek 

 


