
Zapisnik 11. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v ponedeljek, 22. 8. 2016  ob 19.00 

uri v sejni sobi Občine Beltinci 

PRISOTNI ČLANI SPV: Bojan Prosič, Janez Kovačič, Lidija Erjavec, Jože Erjavec, Liljana 

Fujs Kojek, Martina Vidonja, Andrej Vöröš 

OSTALI PRISOTNI: župan Milan Kerman, Borut Balažic, Alenka Maroša, Liljana Bežan 

Horvat,  predstavniki KS Bratonci, Dokležovje, Lipovci, Beltinci, predstavnik DKU. 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Štefan Žižek, Srečko Horvat, predstavnik KS Ižakovci, 

predstavnik KS Gančani 

Predsednica SPV je pozdravila prisotne in predlagala sledeči dnevni red: 

1. Dan brez avtomobila 2016 – ETM. 

2. Sprejem zapisnika 10. redne seje SPV-ja. 

3. Prvi šolski dan. 

4. Pobude in vprašanja. 

 

Sklep št. 51: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 

Ad1: Dan brez avtomobila 2016 – ETM. 

K tej točki so bili povabljeni predstavniki KS in društev v Občini Beltinci, ki se na prireditvi 

predstavijo s svojimi dejavnostmi. 

Predsednica je predstavila okvirni program prireditve, ki bo v sredo 21. 9.2016 med 9. in 12. 

uro na parkirišču pri blagovnici v Beltincih: 

 Policija pripravi učno delavnico uporaba varne čelade. Sporočijo kaj lahko še 

ponudijo.  

 Vključeni tudi pohodi in kolesarjenja. 

 DKU - sodelujejo pri kolesarjenju, predstavitev kolesarjenja. Predstavitev podvigov, 

slikanje, risanje s kredami. Pripravijo program in se predstavijo.  

 KS Dokležovje ponuja pomoč čolnarjev. Otroci iz podružnice pridejo na prizorišče.  

 KS Lipovci predviden pohod do Lipovec, sprejem učencev OŠ, prigrizek. Predstavitev 

zeliščarstva, dogovorimo se s Cvetko Rengeo.  

 Bratonci – predstavitev TD. 

 Predstavitev CPS. 

 KS Ižakovci - kolesarjenje na otok ljubezni, predstavitev mobilnosti na Muri z vidika 

varnosti – čolnarji Dokležovje. 

 NIJZ dogovor z go. Emo Mesarič. 

 ZRIRAP socialno podjetje, dogovor s Tomažem Rousom.  

 Predstavitev zavarovalnic, dogovorita se g. Sraka in Srečko Horvat.  

 Čebelarsko društvo - g. Šemen. 

 Avtobusni promet, predstavitev varnega vstopanja in izstopanja, g. Veren.  

 Delavnice prve pomoči g. Vinčec. Skupaj s člani ekip prvih pomoči šole in vrtca ter 

PGD. 



Za redarstvo je zadolžen Andrej Vöröš. Prisotnih naj bo 8 redarjev.  

Podanih je bilo še nekaj predlogov: 

 pohod do »veških grab« v Beltincih, prikaz čolnarjenja, varnosti na vodi, pajanje 

kruha.  

 Kolesarjenje – iz vsake vasi naj bi se na prireditev ob isti uri pripeljalo 5-7 kolesarjev 

iz vsake vasi kot promocija. Posnetek pošljemo na AVP. Kolesarji se preizkusijo tudi 

na poligonu. 

 Predstavitev novih prometnih znakov. 

12. 9. bo sklican sestanek, kjer se predstavi točen program in zadolžitve. 

Ob koncu prireditve bo poskrbljeno za pogostitev, pijača med dogajanjem zagotovljena. 

Obiskovalcem bo na voljo rogljiček in voda. Za dostavo vode na prizorišče je zadolžen vrtec. 

Šotora ne postavljamo. Določene dejavnosti se lahko prestavijo v park. 

Obvestiti je potrebno gostilno Vučina.  

Zapora ceste bo od cerkve pri parku do blagovnice Mercator. Napisati je potrebno prošnjo in 

obvestilo za Mercator, ter stanovalce obeh blokov.  

 

Ad2. Sprejem zapisnika 10. redne seje SPV-ja. 

Župan je poročal, da smo uspeli na razpisu in dobili v najem merilnik hitrosti. Prevzem in 

slavnostni dogodek bo v petek 26. 8. ob 11. uri na AVP v Ljubljani. Namesto župana 

prevzameta Borut Balažic in Liljana Fujs Kojek. 

Župan je predstavil obveznosti, ki jih ima občina z najemom merilnika. (priloga)  

Določiti je potrebno lokacijo merilnika, ki bo nabavljen s strani občine. Predlog je bil podan 

za Žitno ulico v Beltincih.  

Sklep št: 52: Novi merilnik hitrosti bo lociran na Žitni ulici, smer od ulice Štefana 

Kovača proti Partizanski ulici, v bližini hiš, konec šolskega igrišča. Merilec bo nameščen 

začasno. Stanovalcem Žitne ulice se poda pisni odgovor. 

 

Sklep št: 53: Preverimo kakšno programsko opremo imajo vsi merilniki hitrosti. 

Zadolžen župan.  Določi se oseba, ki bo spremljala podatke z vseh merilnikov. Na ta 

način vodimo analize stanja. Preverimo pri Gargamel d.o.o., ki je montiral merilnike.  

 

Sklep št. 54: Sprejme se zapisnik 10. redne seje SPV. 

 

 



Ad3: Prvi šolski dan 

Kot vsako leto, bodo tudi letos pred vrtci in šolami člani SPV s pomočjo JD skrbeli za varen 

prihod otrok. Pri šolah bodo prisotni dva dni. Če bo možno zagotovimo reklamni material, ki 

ga naročimo preko spletnega portala SPV. Zadolžena Liljana Fujs Kojek. 

Podan je bil predlog, da se večji triopan »Varna šolska pot« postavi v vsaki KS, pred stavbami 

vrtcev in šol.  

Razpored zadolžitev članov SPV:  

 Vrtec Gančani Štefan Žižek (rezerva javna dela) 

 Vrtec Lipovci Andrej Vöröš 

 Vrtec in OŠ Dokležovje Srečko Horvat 2 dni 

 Vrtec Ižakovci Janez Kovačič 

 Vrtec Melinci (javna dela) 

 Vrtec Beltinci Lidija Erjavec 2 dni (Janez Kovačič) 

 OŠ Beltinci Liljana Fujs Kojek, Bojan Prosič 2 dni 

Evalvacija stanja se opravi ob cca 9.uri v zbornici vrtca v Beltincih, kjer se zberejo vsi 

sodelujoči. 

 

Ad4: Pobude in vprašanja. 

Predstavljena je bila pobuda s strani KS Ižakovci.  

Sklep št. 55: Merilniki hitrosti v vseh vaseh po enem letu uporabe preidejo v last in 

vzdrževanje krajevnih skupnosti.  

Sklep št. 44, ki je bil sprejet na 9. redni seji SPV,  se bo realiziral, postavljena bo dopolnilna 

tabla v zaselku Nemščak. 

Glede postavitve ogledala bo zaradi specifike križišča opravljen ponovni ogled s strani 

inšpektorice in predstavnika policije.  

Za označitev prehoda za pešce se preveri na cestnem podjetju. Pozanimamo se glede talnih 

svetlobnih označb. 

Potreben je ogled križišča v Gančanih, domačija Lendvaj, zaradi nepreglednosti. Ogled bo 

opravila inšpektorica. 

Občani sprašujejo kako je z ureditvijo križišča v Dokležovju, glede na to, da se prične novo 

šolsko leto. Rešitve se pripravljajo, do takrat je potrebno upoštevati prometne znake.  

 

Seja je bila zaključena ob 21. uri. 

Zapisala:      Predsednica SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja      Liljana Fujs Kojek 


