
Zapisnik 19. redne (razširjene) seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v ponedeljek, 11. 

septembra 2017  ob 18.00. uri v sejni sobi Občine Beltinci 

PRISOTNI ČLANI SPV: Janez Kovačič, Liljana Fujs Kojek, Jožef Erjavec, Martina 

Vidonja, Andrej Vöröš, Srečko Horvat  

OSTALI PRISOTNI: Janko Bezjak, Ema Mesarič, Alenka Maroša, Miroslava Šömen, župan 

Milan Kerman, Metka Behek, Mateja Cigut, Štefan Šemen, Liljana Bežan Horvat, 

predstavniki Doma Janka Škrabana, Mirko Sraka, Lizika Zadravec, predstavnika Zrirap – 

Tomaž Rous, Sabina Šajher, Slavko Petek, Darinka Ščavničar 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Lidija Erjavec, Bojan Prosič, Igor Bakan 

Predsednica SPV je pozdravila prisotne in prešla na 1. točko dnevnega reda: 

Ad1: Teden mobilnosti 2017 – Dan brez avtomobila – dogovori za izvedbo  

V sklopu evropskega tedna mobilnosti bo po občini Beltinci organizirano kolesarjenje: 

V torek 19. 9.2017 na progi Beltinci – Bratonci – Dokležovje  -Ižakovci – Melinci – Beltinci, 

s pričetkom ob 16. uri izpred občinske stavbe. 

V sredo 20. 9. 2017 na progi Beltinci – Lipovci – Gančani – Lipa – Beltinci, prav tako s 

pričetkom ob 16 uri izpred občinske stavbe. 

Vsi udeleženci dobijo vodo, kolesarji se lahko pridružijo tudi po vaseh. Podan je bil predlog, 

da se h kolesarjenju povabi tudi Dimeke, Tim Mlin in Društvo za kolesarjenje in umetnost. 

Zagotoviti je potrebno tudi spremstvo – avtomobil. 

Program prireditve, ki bo v četrtek 21. 9. od 8. ure naprej na parkirišču trgovine Mercator v 

Beltincih, je bil že objavljen v Novicah ZTK. Predsednica je vse prisotne zaprosila za pomoč 

pri izvedbi prireditve. Natančen program, ki ga bodo izvajala posamezna društva, KS-i 

pošljejo predsednici SPV  po elektronski pošti, da se lahko pripravi natančen razpored 

dejavnosti. 

Sodelujoči: 

Dom Janka Škrabana - opravijo sprehod za spomin in istočasno obeležijo svetovni dan 

Alzheimerjeve bolezni. Sprehod se prične po pozdravu župana izpred občinske stavbe proti 

zdravstvenemu domu, mimo EKO vrta in se zaključi na prireditvenem prostoru. Na stojnici 

pripravijo različne miselne vaje in igre za utrjevanje spomina za mimoidoče, po možnosti tudi 

za otroke.  Pri spremstvu pomaga DU Beltinci, za zaporo ceste poskrbijo gasilci – zadolžen 

Andrej Vöröš. 

KS Lipovci – pripravijo stojnico, predstavijo zdravilna zelišča, degustacija, namazi… 

Ga. Ema Mesarič v sodelovanju z NIJZ in društvom za zdravje srca in ožilja pripravijo 

stojnico - za odrasle nordijska hoja, meritve krvnega tlaka, prikaz nudenja prve pomoči z 

defibrilatorjem, umetno dihanje, pri tem sodeluje ekipa prve pomoči Vrtca Beltinci. 



Zrirap - pripravi delavnice za učence OŠ na EKO vrtu.  

ČD Beltinci - stojnica, predstavijo izdelke, promocija medu, satje. Degustacije medu iz 

varnostnih razlogov ne bo.  

ŠZ Beltinci - pripravi športne delavnice v parku. 

DU Beltinci: sodelujejo kot spremljevalci pri domu JŠ. Spodbudijo kolesarjenje po občini. 

Pripravijo zgodbe iz starih časov, kako se je kolesarilo nekoč.  

KS Beltinci: prebiranje pravljic za otroke. Pomoč pri pogostitvi. 

Dimeki so potrdili sodelovanju, podrobnosti se dogovorijo naknadno. 

KS Dokležovje – se dogovorijo in sporočijo naknadno. 

Bratonci – likovna delavnica  

TD Beltinci - pripravi pogostitev – ocvrte miške, sodeluje pri kolesarjenju po občini. 

GZ Beltinci- prikaz gašenja gorečega olja. 

Štab CZ – sodelujejo pri izvedbi delavnic prve pomoči. 

Pri vseh stojnicah bodo na razpolago klopi. 

Učence iz POŠ Dokležovje pripelje avtobus, ki ostane na prireditvenem prostoru za prikaz 

varnega vstopanja in izstopanja za učence OŠ. 

Prireditev povezujejo učenke 9. razreda, v sodelovanju z učiteljico Jasmino Štaus. 

Zaprta bodo parkirišča pri Mercatorju zadaj in spredaj in pred Zvezdo. Uredi se zapora ceste 

od 4.00 zjutraj naprej. Stojnice se postavijo zjutraj ob 7. uri.  

Spremljevalci (vzgojitelji in učitelji) naj poskrbijo za varnost otrok in učencev in stalen 

nadzor. 

Vrtec Beltinci in OŠ Beltinci bosta 22. 9. izvedla Dan brez avtomobila. 

 

Ad2: Sprejem zapisnika 18. redne seje SPV-ja 

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil sprejet  

Sklep št. 88: Sprejme se zapisnik, 18. Redne seje SPV-ja 

Starše se na roditeljskih sestankih v šoli in vrtcu seznani z ugotovitvami glede prvega 

šolskega dne in se jih opozori glede novo urejenega režima parkiranja v okolici stavbe vrtca in 

POŠ v Dokležovju. 

 



Ad3: Pobude in vprašanja 

Ponudbe za odkup merilnika hitrosti, ki je montiran na Ravenski cesti v Beltincih nismo 

dobili. Dobili smo podatke, ki jih omenjeni merilnik beleži, rezultati so zadovoljivi, hitrosti 

večinoma ustrezne.  

Merilnik v Ižakovcih ne dela, potrebno ga je popraviti. 

Merilnik hitrosti na Žitni ulici v Beltincih je preraslo vejevje, potrebno ga je odstraniti. 

V pripravi je razpis za prevoze otrok v šolo. Potrebno bo zmanjšati število avtobusnih postaj. 

S tem se zmanjša čas prevozov in se racionalizirajo sredstva. V Lipovcih si je situacijo 

ogledala komisija. Oceniti je potrebno katero postajališče je bolj varno in tam urediti postajo. 

Razdalje med postajami so cca 200 metrov. Podan je bil predlog za izdelavo konkretnega 

predloga, ki se ga predstavi staršem, in se utemelji, da so spremembe potrebne  zaradi varnosti 

in racionalizacije sredstev. Potrebno je določiti in urediti imena postaj, to uskladiti s 

prevoznikom. Prevoznike je potrebno opozoriti, da naj upoštevajo določena avtobusna 

postajališča in naj ne ustavljajo tam kjer ni postaje (primer Dokležovje). 

V kratkem bo sklican sestanek s predstavniki KS in se bodo izdelali konkretni predlogi in 

sprejeli sklepi. 

Urediti bo potrebno senzorje na semaforjih na križišču cest Bratonci-Lipovci in Beltinci-

Murska Sobota. Voznikov, ki ustavijo predaleč od talne oznake semaforji ne zaznajo in 

nastajajo zastoji. Potrebno je pridobiti soglasje Direkcije za ceste. 

Nastaviti je potrebno ogledalo na križišču Mladinska – Panonska, ker je premaknjeno.  

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri. 

 

Zapisala:      Predsednica SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja      Liljana Fujs Kojek 

 

 

 


