
Zapisnik 13. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v četrtek, 13. 10. 2016  ob 18.00 

uri v sejni sobi Občine Beltinci 

PRISOTNI ČLANI SPV: Janez Kovačič, Srečko Horvat, Janez Vöröš, Jožef Erjavec, Liljana 

Fujs Kojek, Štefan Žižek, Martina Vidonja 

Ostali prisotni: župan Milan Kerman 

Opravičeno odsotni: Bojan Prosič 

Predsednica SPV je pozdravila prisotne in predlagala sledeči dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika 12. redne seje SPV-ja. 

2. Nabava novega opozorilnega merilca hitrosti – dogovori. 

3. Posvet občinskih SPV – jev oktobra v Ljubljani – dogovori. 

4. Dan brez avtomobila 2016 – ETM – analiza izvedbe. 

5. Pobude in vprašanja. 

 

Sklep št. 59: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 

 

Ad1: Sprejem zapisnika 12. redne seje SPV-ja. 

Na zapisnik ni bilo nobenih pripomb, zato je bil sprejet 

Sklep št. 60: Sprejme se zapisnik 12. redne seje SPV. 

 

Ad2. Nabava novega opozorilnega merilca hitrosti – dogovori. 

Pojasnilo župana: poslana so bila povpraševanja, dobili smo najcenejšo ponudbo. Župan 

predlaga da nabavimo, akumulatorskega oz. sončno napajanje, ker ni možnosti električnega 

napajanja. To je bilo zapisano v povpraševanju kot pogoj. Preverimo če so pogoji še vedno 

isti. Preverimo še ceno pri dobavitelju Živkovič in izberemo pri najcenejšem ponudniku. 

Naročilo se bo izvedlo že drugi teden. Merilec bo možno prestavljati na različne lokacije. 

Sklep št. 61: v oktobru se izvede naročilo merilca hitrosti, ki bo nameščen na Žitni ulici v 

Beltincih, v smeri proti Lipi. 

 

Ad3. Posvet občinskih SPV – jev oktobra v Ljubljani – dogovori. 

Posvet občinskih SPV-jev bo 26.10. od 8.30 do 14. ure v hotelu Four points v Ljubljani, 

prijava je možna do 20.10.  

Sklep št. 62: Posveta se udeležijo: predsednica SPV Liljana Fujs Kojek, podpredsednik 

Janez Kovačič, član Jože Erjavec, pridruži se lahko še en član. Prijavi občinska uprava, 

zadolžena Liljana Fujs Kojek. 

 

 



Ad4. Dan brez avtomobila 2016 – ETM – analiza izvedbe. 

Poročilo o izvedbi je bilo poslano na Ministrstvo za infrastrukturo, priložen video posnetek na 

CD-ju. 

Ugotavljamo, da je bilo prisotnih zelo malo kolesarjev, ostale dejavnosti so bile večinoma 

realizirane.  Delati je potrebno na tem, da pridobimo več kolesarjev in sodelujejo vse vasi. 

Pohvala ZRIRAP, ki so pripravili kvalitetne dejavnosti za učence OŠ. 

Predsednica je podala predlog, da se prireditev izvaja vsako leto 21. 9., ker je združeno z 

dnevom demence, ki ga obeležuje dom Janka Škrabana. Njihovi oskrbovanci lahko aktivno 

sodelujejo na prireditvi. 

KS, ki se niso odzvale na sodelovanje, bomo kontaktirali. Odziva ni bilo iz KS Dokležovje in 

iz KS Lipa.  

Nekaj težav je bilo pri zapori s strani gasilcev, ki so skrbeli za varnost. Informacijo bo 

prenesel Andrej Vöröš. 

Ocenjujemo, da je bila izvedba uspešna, naslednje leto ponovimo na isti dan. (21.9.) 

Obveščanje okoliških prebivalcev in lokalov je bilo ustrezno. 

 

Ad5: Pobude in vprašanja. 

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč bomo obeležili v soboto 19.11. Podan je bil 

predlog za KS Gančani ob 17. uri. pred gasilskim domom.  

Župan je prisotne seznanil z opozorilom, ki ga je prejel s strani OŠ Beltinci, svet staršev, da 

avtobus odlaga otroke v Dokležovju na neprimernem mestu. Obvestilo je bilo na AP Murska 

Sobota že posredovano s strani OŠ.  

Srečko Horvat se je zahvalil za hitro postavitev ustreznih prometnih znakov na Sončni ulici v 

Dokležovju.  

Bila je podana pripomba na zadnjo prireditev ob prevzemu merilnika na Ravenski cesti v 

Beltincih, ker ni bilo prisotnih predstavnikov policije. Prav tako jih ni bilo zraven, ko je bilo 

kolesarjenje za 5. razred.  Predlagano je bilo, da se pošlje dopis na policijo.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19. 00. uri. 

Zapisala:      Predsednica SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja      Liljana Fujs Kojek 

 

 

 


