
Zapisnik 20. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v torek, 3. 10. 2017  ob 18. uri v 

sejni sobi Občine Beltinci 

PRISOTNI ČLANI SPV: Andrej Vöröš, Srečko Horvat, Lidija Erjavec, Bojan Prosič, Liljana 

Fujs Kojek, Jožef Erjavec, Martina Vidonja, Janez Kovačič, Štefan Žižek 

OSTALI PRISOTNI: župan Milan Kerman, Lilijana Bežan Horvat 

Predsednica SPV je pozdravila prisotne in predlagala sledeči dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika 19. razširjene seje SPV in realizacija sklepov. 

2. Teden mobilnosti 2017 – Dan brez avtomobila - analiza. 

3. Nakup opozorilnega merilca hitrosti. 

4. Obravnava prispelih dopisov s strani občanov Občine Beltinci (dogovori). 

5. Pobude in vprašanja. 

 

Sklep št. 89: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 

 

Ad1. Sprejem zapisnika 19. redne seje SPV-ja. 

Opravljen je bil sestanek s predsedniki KS-ov, čakamo še njihove odločitve in odgovore. 

Na zapisnik ni bilo podanih pripomb, zato se sprejme 

Sklep št. 90 : Sprejme se zapisnik 19. redne seje SPV. 

 

 

Ad2.Teden mobilnosti 2017 – Dan brez avtomobila - analiza.. 

Po besedah predsednice in ostalih prisotnih je bila prireditev uspešno organizirana in dobro 

izpeljana. Kot vsako leto, tudi letos ni bilo drugih obiskovalcev, razen otrok iz vrtca in 

učencev OŠ ter stanovalcev Doma Janka Škrabana. S strani društev in KS-ov je bil odziv slab, 

niti nimamo povratne informacije zakaj se niso udeležili. V bodoče jih bo potrebno 

ozaveščati, da bodo sodelovali. Pohvala TD Lipovci in Beltinci, ki vsako leto redno 

sodelujejo.  

Splošna ocena je dobra, organizacija dobra, vse je potekalo tekoče. Pohvala OŠ za novosti, 

naravoslovna delavnica. Program je bil dobro zastavljen, zadeve so že utečene, dobra praksa z 

eko vrtom. Dodati še več sodelovanja s KS-i.  

V sklopu ETM je bil v vseh enotah vrtca uspešno izveden Dan brez avtomobila.  

 

 

Ad3: Nakup opozorilnega merilca hitrosti. 

Župan je pridobil ponudbe za dva merilnika, za rabljenega in novega. Cena obeh je 4.803 eur 

z DDV, z vključenim popustom. Novega bi montirali predvidoma na vpadnici v Beltince iz 

smeri Odranec. 

Sklep št. 91: Potrdi se nakup obeh merilnikov po ponudbi. 

 

 

 



 

Ad4: Obravnava prispelih dopisov s strani občanov Občine Beltinci (dogovori). 

Predsednica predstavi naslednje pobude:  

Pobuda g. Leona Mihaliča glede semaforja pri OŠ Beltinci, ki je izredno slabo viden. 

Potrebna bo temeljita prenova. Preveri se ali obstaja možnost montaže sistema, da ko voznik 

preseže hitrost 50 km/, se prižge rdeča luč. Pridobimo ponudbo za montažo omenjenega 

sistema. Pregled semaforja je že naročen.  

Pisna pobuda stanovalcev iz Dokležovja - ulica proti Ižakovcem. Ugotavlja se, da je vozišče 

poškodovano, urejena je cestna ovira, zato je se pojavlja hrup. Prometni režim je urejen 

ustrezno, urejeni so pločniki z obeh strani. Podan je predlog, da se omeji hitrost na 30 km/h. 

Preučiti je potrebno možnost za ureditev obvozne poti skozi Dokležovje (od kanala do 

železniške proge) za traktorje in vozila, ki dovažajo material v bioplinarno.  

Župan predstavi sklep KS Gančani, v katerem člani sveta KS predlagajo, da lokacije 

avtobusnih postaj v Gančanih ostanejo na istih mestih, kot so bile doslej.  

Ad5: Pobude in vprašanja. 

Z OŠ Beltinci potekajo dogovori o združevanju avtobusnih prevozov in preverjanju števila 

vozačev pri posameznem odvozu oz. privozu.  

Objavljen je javni razpis za ETM 2018 za občine, prijavi se občina. 

24. oktobra bo posvet SPV –jev v Ljubljani. Prijave do 19.10. 2017. 

Zaključni dogodek ETM bo  19. 10. v  Slovenj Gradcu. 

20.10. bo posvet o trajnostni mobilnosti v Škocjanskem Zatoku pri Kopru. 

Tretjo nedeljo v mesecu novembru obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih 

nesreč.  

Sklep št. 92: V naši občini bomo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 

obeležili 18. novembra 2017. ob 17.30 v Dokležovju. 

Združimo z regijsko prireditvijo ob spominu na Generala Maistra, prireditev bo v 

spominskem parku Štefana Jeriča. Nabavimo manjše sveče, 40 kom. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30. uri. 

Zapisala:      Predsednica SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja       Liljana Fujs Kojek 

 

 

 


