
Zapisnik 18. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v torek, 22. 8. 2017  ob 18. uri v 

sejni sobi Občine Beltinci 

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

Martina Vidonja, Štefan Žižek, Andrej Vöröš. 

OSTALI PRISOTNI: župan Milan Kerman, Lilijana Bežan Horvat 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Alenka Maroša, Lidija Erjavec, Jožef Erjavec 

Predsednica SPV je pozdravila prisotne in predlagala sledeči dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika 17. redne seje SPV-ja. 

2. Prvi šolski dan – dogovori. 

3. Teden mobilnosti 2017 – Dan brez avtomobila – priprava programa. 

4. Pobude in vprašanja. 

 

Sklep št. 84: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 

 

Ad1. Sprejem zapisnika 17. redne seje SPV-ja. 

V petek 25.8.2017 ob 8. uri bo sestanek pred vrtcem v Dokležovju, katerega sklicatelj je 

Dejan Klemenčič. Vrtec in šola premestita kontejnerje na drugo stran stavbe in obvestita 

Saubermacher. Za postavitev znakov je zadolžena občina, obvestila za starše, občinsko 

glasilo, spletno stran in kabelsko televizijo bodo pripravljena s strani vrtca.  

Sklep je v teku realizacije. 

Ogled na Melincih še ni bil opravljen. Opravi se v petek po sestanku v Dokležovju. 

Sklep št. 85: Sprejme se zapisnik 17. redne seje SPV. 

 

 

Ad2: Prvi šolski dan – dogovori. 

Prvi šolski dan bo potekal po že ustaljenem sistemu. Kot vsako leto, tudi letos otroke in starše 

pred vhodom v vrtec in šolo pričakajo člani SPV in predstavniki policije ter jih opozarjajo na 

pravilno vožnjo, uporabo varnostnega pasu in varnostnih sedežev. Razdelijo tudi zloženke, ki 

jih pripravi Lilijana Bežan Horvat. Člani SPV bodo opremljeni z odsevnimi brezrokavniki. 

Razpored:  

Beltinci vrtec: Lidija Erjavec in Štefan Smej (PGD), obvesti Janez Kovačič, OŠ Liljana Fujs 

Kojek in policija 

Gančani: Štefan Žižek 

Lipovci: Andrej Vöröš 

Dokležovje: Srečko Horvat skupaj s policijo. Počaka se tudi na prvošolčke. 

Ižakovci: Janez Kovačič 

Melinci: za pomoč zaprosimo PGD in JD  



Župan je opozoril, da je potrebno zamenjati znake za šolsko pot na kandelabrih. Za naročilo 

pri podjetju Elsa poskrbi Alenka Maroša, naroči se za OŠ Beltinci in POŠ Dokležovje.  

 

 

Ad3: Teden mobilnosti 2017 – Dan brez avtomobila – priprava programa. 

Program za Dan brez avtomobila je potrebno poslati na ETM do konca avgusta.  

 

Sklep št. 86: Kot novost prireditve ob ETM, letos dodamo kolesarjenje med vasmi 

občine Beltinci, ki bo 19. in 20. 9. od 16. ure naprej. 

19.9. kolesarjenje poteka: Beltinci, Bratonci, Dokležovje do otoka ljubezni in se nadaljuje v 

vas Melince. 

20.9. kolesarjenje poteka: Beltinci, Lipovci, Gančani, Lipa 

Povežemo se z Društvom upokojencev in Dimeki, z obvestili povabimo še druge občane. 

Namen akcije je promocija kolesarjenja v okviru ETM. 

 

Sklep št. 87: Prireditev ob Evropskem dnevu brez avtomobila bo v četrtek 21.9.2017. na 

parkirišču pri trgovini Mercator v Beltincih. 

 

Dovoljenje za uporabo lokacije – soglasje trgovine Mercator zaprosi Liljana Bežan, glede 

zapore ceste se pozanima Bojan Prosič. Zapora bo od 4.00-15. ure. O prireditvi obvestimo 

gostišče Vučina. 

K sodelovanju povabimo NIJZ, go. Emo Mesarič, Dom Janka Škrabana, sodeluje ekipa prve 

pomoči Vrtca Beltinci, podan je bil predlog za predstavitev uporabe defibrilatorja - 

pozanimamo se pri Zdravstvenem domu Murska Sobota. 

Predstavljeno bo varno vstopanje in izstopanje iz avtobusa, s strani AP Murska Sobota. 

Podrobnejši program je priloga zapisnika. 

 

 

Ad4: Pobude in vprašanja. 

Na OŠ Beltinci bo 22.9. poskusno izvedeni dan brez avtomobila.  

Podan je bil predlog za postavitev dodatnih postojank za kolesarje ob kolesarskih stezah v 

občini in postavitev postaj z orodjem za popravilo kolesa. V ta namen se nameni del sredstev 

SPV-ja. 

Srečko Horvat je opozoril, da je potrebno popraviti streho na kolesarski postojanki proti 

Dokležovju. Obvestiti je potrebno ZTK, zadolžena Liljana Bežan Horvat. 

Naslednja seja SPV bo v torek 5.9. ob 17.30. 

Predsednica je predstavila predračun za odkup merilnika na Ravenski cesti. Preden se opravi 

nakup, preverimo ceno novega. Poleg tega, se nabavi še eden novi merilnik.  

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. uri. 

Zapisala:      Predsednica SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja       Liljana Fujs Kojek 


