
Zapisnik 14. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v torek, 13. 12. 2016  ob 18.00 uri 

v sejni sobi Občine Beltinci 

PRISOTNI ČLANI SPV: Srečko Horvat, Andrej Vöröš, Jožef Erjavec, Liljana Fujs Kojek, 

Martina Vidonja, Bojan Prosič 

Ostali prisotni: župan Milan Kerman, Alenka Maroša, Lizika Zadravec, Iztok Jerebic 

Predsednica SPV je pozdravila prisotne in predlagala sledeči dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika 13. redne seje SPV-ja. 

2. Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč – analiza izvedbe. 

3. Program prireditev za leto 2017 – uvrstitev v koledar prireditev – ZTK Beltinci. 

4. Problematika v KS Bratonci in KS Dokležovje. 

5. Pobude in vprašanja. 

 

Sklep št. 63: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 

 

Ad1: Sprejem zapisnika 13. redne seje SPV-ja. 

Naročilo merilnika hitrosti je realizirano, dobava bo predvidoma v prihodnjem tednu. 

Naročeno bo pri podjetju Sipronika, ker se prej izbrani dobavitelj ni odzival. 

Posveta v Ljubljani so se udeležili člani SPV, ki so zapisani v zapisniku prejšnje seje. 

Na portal SPV je potrebno nalagati zapisnike sej SPV in akcije, poročila o dogodkih, 

fotografije…stalno ga je potrebno dopolnjevati. Na podlagi tega se ocenjuje delo SPV.  

Sklep št. 64: Zapisnike sej SPV na portal nalaga Martina Vidonja, vse ostalo (fotografije 

in poročila o dogodkih, akcijah) pa Liljana Fujs Kojek. 

Sklep št. 65: Sprejme se zapisnik 13. redne seje SPV. 

Ad2: Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč – analiza izvedbe 

Po besedah predsednice SPV, je bila prireditev zelo dobro pripravljena s strani KS, prisotnih 

je bilo zelo dosti občanov. Pomoč so nudili gasilci. Pripravljeno je poročilo za Mali rijtar in za 

objavo na portalu. 

 

Ad3: Program prireditev za leto 2017 – uvrstitev v koledar prireditev – ZTK Beltinci. 

Do 31.12.2016 je na ZTK potrebno poslati podatke o prireditev v letu 2017. 

Sklep št. 66: na ZTK  s strani SPV pošljemo naslednje: 

21.9. 2017 občinska prireditev ob evropskem tednu mobilnosti »Dan brez avtomobila« 

18.11.2017 Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč  

1.9.2017 1. šolski dan 

Podatke na ZTK pošlje Martina Vidonja. 

 



Ad4: Problematika v KS Bratonci in KS Dokležovje. 

S strani KS Bratonci (g. Virag in g. Sraka) je bila posredovana pobuda za postavitev ogledal 

na določenih križiščih. Opravljen je bil ogled s strani inšpektorice Alenke Maroša in vodje 

policijskega okoliša Bojana Prosiča.  

Sklep št. 67: S strani inšpektorata in policije bo na KS Bratonci poslano strokovno 

mnenje glede ureditve posameznega križišča. 

Situacija glede šolskih prevozov za otroke iz Dokležovja je bila med tem časom ustrezno 

urejena. Občina v ta namen namenja dodatna finančna sredstva. 

Ad5: Pobude in vprašanja 

K tej točki je bila povabljena predsednica KS Beltinci, ga. Lizika Zadravec. Predstavniki KS 

Beltinci so opravili ogled prometne varnosti v vasi Beltinci. Ugotavljajo, da zaradi 

povečanega števila novih pacientov v Zdravstvenem domu Beltinci prihaja do gneče na 

parkirišču, do nepravilnega parkiranja. Potrebno bi bilo urediti ustrezne talne označbe in 

prometne znake. V zvezi s tem je bila na SPV poslana pobuda s strani KS.  

Omenjeno parkirišče je last Zdravstvenega doma in Pomurskih lekarn. Postavljeni so ustrezni 

prometni znaki. Talna označbe mora urediti lastnik parkirišča. V zvezi s tem je bil že 

opravljen razgovor med županom in direktorico ZD.  

Sklep št. 68: S strani Občine Beltinci se pošlje skupni dopis (SPV, KS in občina) na 

Zdravstveni dom Murska Sobota in Pomurske lekarne. V dopisu jih pozovemo k 

ureditvi parkirišča zaradi povečanega števila uporabnikov zdravstvenih storitev. Dopis 

je potrebno poslati takoj, zaradi zaključevanja cestnih del (talne označbe). 

Opravljen je bil tudi ogled križišča Pot ob Črncu in Kmečka ulica (hišna številka 5). Tam bo 

potrebno postaviti ogledalo. 

Na SPV je bila poslana tudi pobuda iz KS Lipovci. Predlagajo izgradnjo hitrostnih ovir na 

vpadnicah v Lipovce.  

Pozovemo jih naj se opredelijo na katerih vpadnicah in približno časovno opredeliti kdaj. 

Sklep št. 69: predstavnike KS Lipovci zaprosimo, da podajo več informacij glede 

prometa na vpadnicah v vas: katere vpadnice, ob katerih urah je promet povečan in 

kdaj se dogajajo pogostejše kršitve prometnih predpisov.   

 

Seja je bila zaključena ob 19. 00. uri. 

Zapisala:      Predsednica SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja      Liljana Fujs Kojek 

 

 

 


