
Zapisnik 15. seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v ponedeljek, 21. 10. 2013  ob 19. uri v 

sejni sobi Občine Beltinci. 

PRISOTNI ČLANI SPV: Milan Gjörek, Bojan Žerdin, Janez Kovačič, Srečko Horvat, Lidija 
Erjavec, Liljana Fujs Kojek, Martina Vidonja, Andrej Vӧrӧš, Bojan Prosič 

OSTALI PRISOTNI: Iztok Jerebic-strokovni sodelavec občinske uprave 

OPRAVIČENO ODSOTNI: župan dr. Matej Gomboši, Alenka Maroša-inšpektorica 

Predsednik SPV je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni red ter spremembo 
dnevnega reda, da se pri 1. točki sprejme še zapisnik 13. redne seje SPV. 

1. Sprejem zapisnika 14. redne seje SPV-ja,  
2. Analiza prireditve »Dan brez avtomobila-Evropski dan mobilnosti«, ki je bil 12. 9. 

2013 
3. Poročilo o dnevu brez avtomobila v Vrtcu Beltinci 
4. Priprava na Dan spomina na žrtve prometnih nesreč v mesecu novembru 2013 
5. Pobude in vprašanja. 

Sklep št.17/13: Člani SPV so predlagani dnevni red ter predlagano spremembo 

dnevnega reda soglasno sprejeli. 

Ad1: Sprejem zapisnika 13. in 14. redne seje SPV-ja:  

Predsednik in člani so skupaj pregledali oba zapisnika, pripomb ni bilo, zato so sprejeli: 

Sklep št. 18/13: Zapisnika 13. in 14. redne seje SPV sta bila soglasno potrjena. 

 

Ad2: Analiza prireditve »Dan brez avtomobila-Evropski dan mobilnosti«, ki je bil 12. 9. 

2013 

Skupna ugotovitev članov SPV je, da je prireditev uspela. Predlog, podan s strani 
predstavnice OŠ Beltinci Liljane Fujs Kojek je, da bi na prireditvenem prostoru lahko dodali 
še poligon za osnovnošolske otroke, da bile vse dejavnosti na enem mestu. Bojan Prosič se s 
predlogom strinja in predlaga to kot izboljšavo za drugo leto. Liljana Fujs Kojek predlaga, da 
v bodoče pred prireditvijo kontaktiramo OŠ Dokležovje in se dogovorimo o izvedbi 
dejavnosti. Predlog predstavnikov policije (g. Tomaž Trajbarič) je, da bi bilo prireditev dobro 
preseliti na cesto pred blagovnico, ki je bolj prometna, tam se giba več ljudi. Urediti je 
potrebno zaporo ceste in poskrbeti za varnost. Bojan Prosič predlaga možnost med cerkvijo in 
parkom. Srečko Horvat je vprašal glede financiranja prireditve, predsednik je povedal, da se 
je prireditev v celoti financirala iz sredstev SPV. 

 

 



Ad3 Poročilo o dnevu brez avtomobila v Vrtcu Beltinci: 

Martina Vidonja je poročala o aktivnostih, ki so jih izvedli v veh enotah Vrtca Beltinci ob 
Evropskem dnevu mobilnosti. Dejavnosti so potekale v petek 20. 9. 2013 in so bile usmerjene 
predvsem v prihod otok v vrtec z nemotorizirano obliko prevoza. Odziv otrok in staršev je bil 
zelo dober, saj je v vrtec peš, s kolesi ali rolerji prišlo kat 78,5% vseh, ta dan prisotnih otrok. 
Otroci so bili za svoj prihod nagrajeni s simbolnimi nagradami-medalje iz papirja, pečati… V 
enoti Sonček Dokležovje so bili otroci nagrajeni s strani Zavarovalnice Maribor z odsevnimi 
trakovi. Ob tej priložnosti se je zahvalila Srečku Horvatu za podarjeni promocijski material. 

Ad4: Priprava na Dan spomina na žrtve prometnih nesreč v mesecu novembru 2013 

Sklep št. 18/13: Prireditev bo potekala v KS Lipa v neposredni bližini merilca hitrosti, v 

soboto 16. 11. 2013 ob 17. uri. 

Obvestiti je potrebno predsednika KS, g. Jožefa Ferčaka (pošljemo zapisnik). Vsi člani SPV 
vabljeni, lanska prireditev je bila dobro obiskana in je uspela. Poskrbeti je potrebno za zaporo 
ceste, Iztok Jerebic je opozoril, da je to državna cesta, urediti je potrebno vsaj delno zaporo. 
Bojan Prosič se zadolži za ureditev zapore. Milan Gjӧrek je podal še obrazložitev, da 
prirejamo te prireditve tam, kjer so postavljeni novi merilci. Bojan Žerdin je predlagal, da se 
obvestijo tudi gospodinjstva v Lipi.  

Ad5: Pobude in vprašanja: 

• S strani občinske uprave je bila na SPV poslan odgovor glede reklam sponzorjev 
merilcev hitrosti. Dopis je bil prebran in sprejet:  

Sklep št. 19/13: SPV Občine Beltinci podpira predlog, da se reklame sponzorjev 

nameščajo v skladu z vzorcem, ki je bil priložen dopisu (Mestna občina Murska Sobota) 

• Milan Gjӧrek je prisotne obvestil, da je inšpektorica Alenka Maroša opravila ogled 
nabrežja potoka Črnca in ugotavlja, da je razpoložljive širine 1,7 do1,8 m. Predlaga da 
se namestijo prometni znaki »prepovedano za kolesarje«. Občina mora dati predlog na 
ARSO in zaprositi za dovoljenje za postavitev ograje na ozemlju, ki je v lasti ARSO. 
  

• Milan Gjӧrek je vprašal Izotka Jerebica glede ureditve parkiranja na Kocljevi ulici 
(Pekarna Čeh). Iztok Jerebic odgovarja, da se delajo izmeritve, postavili so se že 
prometni znaki.  

• Srečko Horvat je postavil vprašanje za policijo glede dogodkov v KS Dokležovje 
(vožnja tovornjakov po Glavni ulici Dokležovje). Bojan Prosič je povedal, da se je v 
zvezi s tem potrebno obračati na g. Štajnerja na PP Murska Sobota. Tudi sam bo 
preveril in obvestil SPV Beltinci. Srečko Horvat je še obvestil, da v Dokležovju pri 
avtobusni postaji ni začrtanega prehoda za pešce. Iztok Jerebic je obljubil, da bo uredil 
v najkrajšem možnem času.  

• Janez Kovačič je povedal, da naj bi po nekaterih informacijah na občino že bili 
dostavljeni smerniki za cesto Lipa-Odranci. Zanima ga kakšne vrste smerniki so bili 



nabavljeni in kdaj bodo postavljeni. Iztok Jerebic odgovarja, da je to potrebno vprašati 
Boštjana Čoliga.  

• Liljana Fujs Kojek prenesla informacije s seminarja ki se ga je udeležila v LJ. Ogledali 
so si cesto, izobraževanje za presojevalce cest. Ugotovitev-v Beltincih so cestno-
prometne razmere na dokaj visokem nivoju.   

• Milan Gjӧrek je opozoril, da bo potrebno urediti odsevne trakove na novih pločnikih, 
ki so v izgradnji po vaseh. Iztok Jerebic predlaga, da bo potrebno pogledati situacijo, 
ko bodo pločniki končani.  

• Andrej Vӧrӧš je opozoril, da »timing« semaforjev križišču v Bratoncih še vedno ni 
ustrezen. Iztok trdi, da so bili semaforji preurejeni, tudi pri trgovini Spar. Pravtako je 
Andrej Vӧrӧš opozoril, da bi bilo potrebno preusmeriti velike traktorje s kolesarske 
steze na cesto. Liljana Fujs Kojek je povedala, da sta z inšpektorico ta problem 
izpostavili na seminarju v Ljubljani, vendar nista dobili konkretnega odgovora. 

• Milan Gjӧrek se je zahvalil Bojanu Žerdinu in Srečku Horvatu za promocijski material 
(majice SPV in odsevne kape), ki sta ga priskrbela pri donatorjih. 

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 

Zapisala:      Predsednik SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja      Milan Gjӧrek 

 

 
 
  


