
Zapisnik 17. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v torek, 27. 6. 2017  ob 19. uri v 

sejni sobi Občine Beltinci 

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

Martina Vidonja, Štefan Žižek, Jožef Erjavec. 

OSTALI PRISOTNI: župan Milan Kerman, Iztok Jerebic 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Alenka Maroša 

Predsednica SPV je pozdravila prisotne in predlagala sledeči dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika 16. redne seje SPV-ja. 

2. Prometni režim v okolici vrtca (predstavi Martina Vidonja). 

3. Poročilo s konference o varnosti v cestnem prometu. 

4. Podatki prikazovalnika hitrosti – analiza. 

5. Dogovor datuma za naslednjo sejo SPV-ja. 

6. Pobude in vprašanja. 

 

Sklep št. 81: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 

 

Ad1. Sprejem zapisnika 16. redne seje SPV-ja. 

Ugotavlja se, da so vsi sklepi realizirani. 

Pogodbo za odkup merilnika še čakamo. (Ad4) 

 

Sklep št. 81: Sprejme se zapisnik 16. redne seje SPV. 

 

 

Ad2: Prometni režim v okolici vrtca (predstavi Martina Vidonja). 

 

Martina Vidonja predstavi problematiko prometnega režima v okolici stavbe vrtca in POŠ 

Dokležovje. Predstavi tudi pobudo g. Dejana Klemenčiča, starša in občinskega svetnika, ter 

predloge za ureditev omenjene problematike, posredovane z njegove strani. 

Sklep št. 82: Ob stavbi vrtca Dokležovje se prometni režim uredi na sledeči način: 

 Na ulici, ki vodi od glavne ceste do vhoda na dvorišče vrtca, se ob stavbi 

montirajo stebrički, ki bodo ločili površino za pešce in površino za vozila.  

 Kontejnerji za smeti se premestijo na drugo stran stavbe, ob Glavni ulici (bivši 

vhod v vrtec). 

 Namestijo se prometni znaki: »Prepovedan promet v obe smeri« z dopolnilno 

tablo »Razen za stanovalce in dostavo za vrtec in šolo«, usmerjevalna tabla 

»Parkirišče za vrtec in šolo«, na intervencijski poti ob gasilskem domu se postavi 

tabla »Intervencijska pot«. 

 Po ureditvi se bo izvajala poostrena policijska kontrola – dogovor s 

predstavnikom policije.  

 Rok za izvedbo vseh ukrepov je 1. september 2017. 



 Vsi starši dobijo 1. septembra ob prihodu v vrtec letake z obvestili o novem 

prometnem režimu, za delitev poskrbita dva predstavnika SPV. Isti letak se 

objavi tudi v občinskem glasilu Mali rijtar. 

 Vkolikor naštete rešitve ne bodo prinesle sprememb, se izvede skrajni ukrep – 

postavi se rampa na vhodu na dvorišče vrtca in šole. 

Pri tej točki Martina Vidonja predstavi tudi težave glede parkiranja ob enoti Melinci. 

Sklep št. 83: V juliju 2017 se opravi ogled prometnega režima v okolici stavbe vrtca na 

Melincih s strani inšpektorice, predstavnika policije in predstavnikov vrtca ter se 

poiščejo ustrezne možnosti za ureditev. 

 

Ad3: Poročilo s konference o varnosti v cestnem prometu. 

Predstavniki SPV in občine, ki so se udeležili konference, so prenesli informacije. 

Predstavljenih je bilo veliko primerov dobrih praks, predvsem iz tujine, ki pa v celoti za naše 

okolje niso sprejemljive. Učinki nekateri izboljšav na področju prometne varnosti so vidni čez 

nekaj let. 

 

Ad4: Podatki prikazovalnika hitrosti – analiza. 

Predsednica je predstavila podatke, ki jih je zabeležil prikazovalnik hitrosti, ki je nameščen na 

vpadnici v Beltince iz smeri Melinci, Ravenska ulica. Analiza podatkov je priloga zapisnika. 

 

 

Ad5: Dogovor datuma za naslednjo sejo SPV-ja. 

Naslednja seja bo izvedena v torek 22. avgusta ob 18. uri. 

Na naslednji seji je potrebno pripraviti točen program za prireditev ob ETM. Predlagano je 

bilo, da se izvede zapora ceste v središču Beltinec za celi dan, ne samo za čas prireditev, kot 

je bi to doslej. Do takrat razmisliti o možnosti za izvedbo dodatnih, novih dejavnosti, da 

popestrimo dogajanje na prizorišču. 

 

Ad6: Pobude in vprašanja. 

Predsednica je predstavila projekt Demoec, ki smo ga prejeli s strani RRA Mura. 

Janez Kovačič je postavil vprašanje glede lanske prireditev ETM, ali smo s strani AVP dobili 

kakšno informacijo glede na to, da smo posredovali poročilo o izpeljavi. Predsednica je 

pojasnila, je bilo to samo informativno, za objavo na njihovi spletni strani. 

Nadalje ga zanima kako daleč smo z ureditvijo dvorišča OŠ Beltinci. Podan je predlog, da se 

izdela ponudba za ureditev elaborata in pridobitev vseh soglasij, postavitev prometnih 

znakov…. 

Liljana Fujs Kojek je opozorila na problem parkiranja na avtobusni postaji za OŠ Beltinci. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30. uri. 

Zapisala:      Predsednica SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja       Liljana Fujs Kojek 


