
Zapisnik 15. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v četrtek, 9. 3. 2017  ob 17.00 uri 

v sejni sobi Občine Beltinci 

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

Martina Vidonja, Bojan Prosič, Janez Kovačič 

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

Predsednica SPV je pozdravila prisotne in predlagala sledeči dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika 14. redne seje SPV-ja. 

2. Plan dela SPV za leto 2017 - potrditev. 

3. ETM 2017 – Dan brez avtomobila – predstavitev. 

4. Prevzem opozorilnega merilnika hitrosti – dogovori za izvedbo. 

5. Pobude in vprašanja. 

Sklep št. 70: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 

 

Ad1: Sprejem zapisnika 13. redne seje SPV-ja 

Obrazložitev sklepa št. 69 s prejšnje seje – s strani KS Lipovci nismo dobili dodatnih 

obrazložitev, zato jih ponovno pozovemo, da pisno posredujejo obrazložitve. 

Sklep št. 71: Sprejme se zapisnik 13. redne seje SPV. 

 

Ad2: Plan dela SPV za leto 2017 - potrditev 

Predsednica je predstavila plan dela za leto 2017 – priloga zapisnika. Poleg načrtovanih 

dejavnosti, bomo izvajali še vseslovenske akcije, ki bodo predlagane s strani AVP. Projekt 

Pasavček se bo odvijal v marcu, gradiva so naročena. Zaželeno je, da se izvaja čim več 

aktivnosti na to temo v šoli in vrtcu, predvsem v smislu razdelitve promocijskega gradiva. 

Podan je bil predlog, da se v plan dela doda še »Parking day«, ki bo predvidoma 15. 

septembra. Plan dela bomo dopolnjevali še sproti. 

Sklep št. 72: Sprejme se plan dela SPV za leto 2017. 

 

Ad3: ETM 2017 – Dan brez avtomobila – predstavitev 

Teden mobilnosti poteka od 16. septembra naprej. Podrobnosti glede izvedbe prireditve bomo 

dorekli na eni izmed naslednjih sej. 

 

Ad4: Prevzem opozorilnega merilnika hitrosti – dogovori za izvedbo. 

Merilnik hitrosti je že dobavljen. Postavljen bo na ulici za osnovno šolo pred avtobusno 

postajo iz smeri Lipa. Merilnik ima vgrajene sončne celice, zato je montaža enostavna.  

Sklep št. 73: Postavitev in uradna predaja merilnika hitrosti bo v sredo 29. marca ob 10. 

uri. Pridružijo se učenci osnovne šole Beltinci. Obvestilo objavimo na internem kanalu 

K3, na spletni strani občine, povabimo lokalne in druge medije… KS Beltinci, člane 

SPV.  

 



Ad5: Pobude in vprašanja 

Predsednica SPV je poročala iz nacionalne konference o trajnostni mobilnosti. Poudarek je bil 

na pripravi CPS, predstavljeni so bili primeri dobre prakse, predavali so tuji predavatelji… 

Izpostavila je, da bi bilo dobro, da se takšnih srečanj v bodoče udeležijo tudi predstavniki 

občine. Izpostavljeni so bili šolski prevozi, parkirna mesta...  

Župan je prisotne seznanil, da smo s strani podjetja Copsroad dobili pogodbo o vzdrževanju 

prikazovalnika prometa, ki je stacioniran na križišču nasproti gostilne Prelog. Potekala je 

razprava o tem pod kakšnimi pogoji je bil prikazovalnik nabavljen, kakšen je bil dogovor, 

trajanje vzdrževanja ipd. Vzdrževanje na letni ravni je približno 400 eur. S strani dobavitelja 

je bila ob montaži dogovorjena tudi nadgradnja sistema, ki pa še ni realizirana. Podan je bil 

predlog, da pozovemo dobavitelja, da še niso izpolnjeni vsi pogoji, ki so bili dogovorjeni ob 

montaži. 

Župan je nadalje člane SPV seznanil, da je občina vzpostavila stik z inženirjem gradbeništva 

za pregled mostov čez potok Črnec na Mladinski in Ravenski ulici, ki sta precej poškodovana. 

Oba mostova sta močno prometno obremenjena. Situacija iz leta 2011, ko je bil nazadnje 

opravljen pregled obeh mostov, se je namreč občutno spremenila. Po potrebi se bo pristopilo 

k sanaciji obeh mostov.  

Župan je predlagal, da se pregleda razpis za priznanja AVP in se pošlje predlog tudi s strani 

občine Beltinci. Rok za prijavo je 20. marec.  

Sklep št. 74: Za prejem bronastega znaka AVP predlagamo predsednico SPV Liljano 

Fujs Kojek. Predlog pripravi Martina Vidonja in ga pošlje v pregled in dopolnitev 

županu. 

Projekti za priključek v industrijsko cono  so končani, pripravlja se razpis.  

Potrebno je popraviti nekatere označevalne table (Vrtec Beltinci), za kar bo poskrbel Iztok 

Jerebic.  

Poslan je bil odgovor na pobudo KS Bratonci glede postavitev ogledal. Nekatere ograje je 

potrebno znižati, to je že v postopku. Drugje v KS Bratonci ni potrebe za postavitev ogledal. 

Postavila pa se bodo ogledala na Kmečki ulici v Beltincih, ob Naklu v Dokležovju in nasproti 

domačije Domitric v Ižakovcih. Ogledala so že dobavljena, potrebna je samo montaža. 

Srečko Horvat je povedal, da je bilo na zadnji seji OS s strani enega izmed občinskih 

svetnikov izpostavljeno, na kakšen način so člani SPV ocenili varne in nevarne šolske poti, v 

smislu, da člani te pristojnosti nimajo. Glede na to, da smo k sprejemu tega sklepa bili 

pozvani, imamo to pristojnost. 

Nadalje je Srečko Horvat opozoril na problematiko parkiranja na dvorišču POŠ in vrtca v 

Dokležovju. Vrtec in šola bosta skupaj na to opozorila starše.  

Seja je bila zaključena ob 18. 00. uri. 

Zapisala:      Predsednica SPV Občine Beltinci 



Martina Vidonja      Liljana Fujs Kojek 


