
Zapisnik 5. seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v ponedeljek, 12. 9. 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, Liljana Fujs Kojek, Bojan Žerdin 
OSTALI PRISOTNI: Katica Tkalec in Darinka Ščavničar – predstavnici TD Beltinci, Štefan Šemen 
– predsednik ČZ Beltinci, Alojz Vinčec – poveljnik štaba CZ Beltinci 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Alenka Maroša – medobčinska inšoektorica, župan Občine Beltinci,  
dr. Matej Gomboši 
 

1. Sprejem zapisnika 4. redne seje SPV-ja,  
2. Prireditev 22. 9. 2011 – DAN BREZ AVTOMOBILA v Občini Beltinci 
3. Dopis KS Dokležovje 
4. Prvi šolski dan – ocena izvedenih aktivnosti 
5. Pobude in vprašanja 

 
Predsednik je pozdravil vse prisotne in predlagal dnevni red ter ga dal na glasovanje. 
Sklep št. 24/11: člani SPV so predlagani dnevni red  soglasno sprejeli. 

 

 

Ad1: Sprejem zapisnika 4. redne seje SPV-ja 
Pregled sklepov: 

• Sklep št. 17/11 in sklep št. 18/11: do današnje seje je problematiko na SPV poslala le KS 
Dokležovje, izveden je bi sestanek KS Beltinci, Panvita in Občina Beltinci. Člani SPV so 
izrazili nezadovoljstvo, ker predstavniki niso bili povabljeni na sestanek, čeprav je bila ta 
pobuda obravnavana na prejšnji seji SPV. Podan je bil predlog, da naj se k tej problematiki 
pristopi celostno, da naj se vključijo tudi ostale KS in SPV Občine Beltinci. KS je potrebno 
še enkrat obvestiti, da pošljejo svoja mnenja glede težav s skupino Panvita. 

• Sklep št. 19/11: S podjetjem Teleing d.o.o. potekajo razgovori o nakupu merilnika hitrosti, 
katerega bi Občina dobila v uporabo.  

• Sklep št. 22/11: župan predlaga, da se obvestila občanov še naprej pošiljajo na občinski 
elektronski naslov, občina pa nato posreduje v vednost SPV – ju, ter da ni potrebno odpirati 
svojega el. naslova. O tem se bo z g. županom še enkrat pogovoril Bojan Žerdin, ki 
predlaga, da se na kabelski TV objavi obvestilo, da občani lahko posredujejo svoja mnenja 
na občino. 

• Sklep št. 23/11: še ni realiziran, kljub večkratnim opozorilom (prestavitev prometnega znaka 
v KS Dokležovje)  

• Ostali sklepi so realizirani. 
Člani SPV so zapisnik sprejeli – potrdili z dvigom rok. 
 
Ad2: Prireditev 22. 9. 2011 – DAN BREZ AVTOMOBILA v Občini Beltinci 
 Predsednik je prebral delovno verzijo programa prireditve ob 22. septembru. Zaprosil je 
predstavnika čebelarske zveze za sodelovanje – sponzorsko degustacijo in promocijo medu.          G. 
Šemen je povedal, da so pripravljeni sodelovati. Tudi predstavniki TD Beltinci (pogostitev, test 
hoje) in CZ (prikaz reševanja in zaščite ob morebitnih poplavah) so izrazili pripravljenost za 
sodelovanje. Predsednik SPV je pozval člane, da sponzorsko pridobijo nagrade, ki jih prejmejo 
otroci za sodelovanje na poligonu. 
Sklep št. 25/11: SPV Občine Beltinci predlaga Občini Beltinci/županu, da Občina prevzame 

stroške, ki bodo nastali ob občinski prireditvi 22. 9. 2011,  v zvezi s prehrano – pogostitvijo in 

drugimi dejavnostmi (prisotnost ekip prve pomoči, civilne zaščite...) 
 
 

 



Ad3: Dopis KS Dokležovje 
Predsednik je prebral dopis, ki ga je posredovala KS Dokležovje. G. Srečko Horvat je podal 
obrazložitve k posameznim točkam ter poudaril pomembnost namestitve ogledala pred vrtcem v 
Dokležovju. Problem je posebej viden sedaj, ko se je spremenil režim parkiranja. Izpostavil je tudi 
problem kolesarske steze na območju od križišča republiške ceste s Severno ulico do 
semaforiziranega križišča. Ta del kolesarske steze namreč ni označen. Prosi za ureditev tega 
problema v čim krajšem možnem času. Zaprosil je tudi za ureditev problematike, ki izhaja iz sklepa 
št. 18/11 4. seje SPV. (težave s Panvito) 
Sklep št26/11: SPV Občine Beltinci ponovno predlaga, da se skliče sestanek s skupino Panvita 

in vsemi KS, ki jih ta problematika zadeva. SPV predlaga Občini Beltinci, da se z rešitvijo 

problema na Cankarjevi ulici, seznani tudi člane SPV na naslednji seji. 

 

Ad4: Prvi šolski dan – ocena izvedenih aktivnosti 
Predsednik SPV se je zahvalil vsem članom, ki so bili 1. šolski dan prisotni pred enotami Vrtca 
Beltinci, delili zloženke ter opozarjali na varnost v prometu. Člani so poročali o izvedeni aktivnosti, 
skupna ugotovitev je ta, da večina staršev upošteva pravila, pojavljajo pa se še težave pri 
posameznikih, otroci v glavnem uporabljajo varnostne sedeže, večina staršev pa je bila nepripetih.  
Pohvala velja predvsem staršem in otrokom iz enote Dokležovje, ki so v veliki meri prišli peš. 
Akcija se je izkazala za pozitivno, zato je dobro v bodoče s tem nadaljevati. Ravnateljica Vrtca 
Beltinci se je zahvalila vsem, ki so to aktivnost izvedli ter poudarila, da bodo v tem šolskem letu 
dali poudarek prometni varnosti, to bo tudi sestavni del LDN Vrtca Beltinci v šol. letu 2011/12.  
 

Ad5: Pobude in vprašanja 

 
� pojavljajo se vprašanja glede pločnikov na Ravenski cesti v Beltincih, ali je dovoljena 

vožnja za kolesarje – ti namreč pločnik uporabljajo zaradi varnosti, cesta se jim zdi preozka, 
na pločniku se počutijo bolj varno.  

Sklep št. 27/11:Predstavnik policije pripravi strokovno mnenje, ki se objavi na kabelski TV, na 

spletni strani občine in v občinskem glasilu, pojasni se kakšne oznake veljajo za kolesarsko 

stezo, kje je prepovedano za kolesarje...  
� Obravnavana je bila tudi pritožba stanovalcev bloka Ravenska 3, zaradi motenja nočnega 

miru – obiskovalci diskoteke med vikendi.  
Sklep št. 28/11: SPV pošlje odgovor stanovalcem bloka Ravenska 3, ga. Regina Ozmec, da ob 

nočnih izgredih obvestijo policijo, oz. pokličejo anonimno tel št. 0801200. Drugih pristojnosti 

SPV v takih primerih nima. 

 

 

 

 
Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
Zapisala:      Predsednik SPV Občine Beltinci 
Martina Vidonja      Milan Gjӧrek 
 

 


