
Zapisnik 14. seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v četrtek, 5. 9. 2013  ob 19. uri v 

prostorih gasilskega doma 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: Darinka Ščavničar-predsednica TD Beltinci 

OPRAVIČENO ODSOTNI: župan dr. Matej Gomboši, Iztok Jerebic 

Predsednik SPV je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni red: 

1. Sprejem zapisnika 13. redne seje SPV-ja,  

2. Prireditev »Dan brez avtomobila-Evropski dan mobilnosti« 12. 9. 2013, 

3. Pobude in vprašanja. 

Sklep št.13/13: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 

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

Predsednik SPV Milan Gjӧrek je predlagal, da se pregled zapisnika 13. redne seje opravi na 

naslednji seji SPV, ker je današnja seja namenjena predvsem organizaciji in pripravi 

prireditve od Evropskem tednu mobilnosti. Člani SPV so s predlogom soglašali in sprejeli: 

Sklep št. 14/13: Pregled zapisnika 13. redne seje SPV se opravi na 15. redni seji SPV. 

 

Ad2: Prireditev »Dan brez avtomobila-Evropski dan mobilnosti« 12. 9. 2013: 

Milan Gjӧrek je zaprosil go. Darinko Ščavničar za pripravo pogostitve, zaprosil je tudi 

predsednika ČD za donacijo-med. Za kruh uredi Bojan Prosič na podjetju Mlinopek. (40 kg). 

Pripravi se namazan kruh z zaseko in zelenjava. Ter kruh namazan z margarino in medom. Za 

zaseko zaprosi Srečko Horvat. Zelenjavo in margarino nabavi TD Beltinci. Pijača se nabavi s 

strani SPV. OŠ Beltinci pripravi enolončnico za zaključek.  

V primeru slabega vremena se pripravijo šotori. 

Skupno sodeluje 350 otrok (šola in vrtec, podružnica Melinci in Dokležovje). Otroci iz 

Dokležovja in Melinec pridejo organizirano z avtobusom. Poligon za otroke iz vrtca in 1. 

razreda OŠ se začne ob 8.30. Predstavniki policije pripravijo sestavljanke iz kock. 

Povabili smo tudi ZZZV MS, ki zaenkrat udeležbe še ni potrdil. Povabljeni so tudi stanovalci 

Doma Janka Škrabana in DU Beltinci. 

Sklep 15/13: Liljana Fujs Kojek uredi razpored dejavnosti in otrok v šoli. Martina 

Vidonja pripravi razpored skupin za poligon Kolesarčki. Bojan Prosič in Milan Gjӧrek 

oddata vlogo za zaporo ceste.  



Bojan Prosič je predlagal, da se da obvestilo za zaporo ceste na K3 in radio Murski val. Za 

povezovanje zaprosimo Natašo Hartman Adjei. Bojan Prosič je predlagal, da se dobimo 

naslednje leto vsaj dva tedna pred prireditvijo, zaradi časovne stiske.  

Ad3: Pobude in vprašanja: 

Milan Gjӧrek je podal pobudo za objavo  na internem kanalu glede možnosti spremstva otrok 

do šole s strani prostovoljcev SPV. Prostovoljci bodo pomagali pospremiti otroke iz Beltinec 

v šolo, pomoč ponuja tudi policija-Tomaž Trajbarič, za odhod domov poskrbijo starši. Objavo 

pripravi in pošlje na K3 Martina Vidonja.  

Naročili smo majice z logotipom SPV, člani dobimo majice, za nabavo katerih je poskrbel 

Srečko Horvat. Srečko je poskrbel tudi za donacijo odsevnikov. Za donacijo smo zaprosili 

tudi zavarovalnico Adriatic, zavarovalnica Triglav nam je letos že donirala nekaj materiala. 

Martina Vidonja je člane SPV seznanila s projektom Healthy, ki ga bo izvajal Vrtec Beltinci v 

letošnjem šolskem letu. Gre za spodbujanje nemotorizirane oblike prihoda v vrtec, letos bodo 

poseben poudarek dali tudi dnevu brez avtomobila in svetovnemu dnevu zdravja. 

Milan Gjӧrek je povedal, da so solarne celice za Lipo in Lipovce naročene, za montažo 

poskrbijo na občini. Elektro Filip želi podariti en solarni napajalnik kot donacijo.  Nanj želi 

zato namestiti svojo reklamo. Tudi drugi donatorji sprašujejo o možnostih namestitve svojih 

reklam na merilce hitrosti. Srečko Horvat predlaga, da se na občini preveri kako se plačuje za 

nameščene reklame in da te stvari nekako poenotimo, časovno in velikost table, glede na 

višino donacije. To je potrebno zapisati v pogodbah, osnutke pogodb bi bilo potrebno 

pripraviti na občinski upravi. Bojan Prosič opozarja, da naj reklame, nameščene na merilcih 

hitrosti, ne bodo preveč vabljive, zaradi varnosti. 

Sklep 16/13:  Milan Gjӧrek se o rešitvah glede donacij, nameščanja reklamnih tabel in 

priprave pogodb pozanima na občini, do naslednje seje SPV pripravi odgovor za ostale 

člane.  

Milan Gjӧrek je člane obvestil, da sta se v zadnjem času zgodili dve nesreči ob potoku Črnec. 

Kljub vsem opozorilom na občino in KS Beltinci ni prišlo na tem področju do nobenih 

premikov. Bojan Prosič je povedal, da je dobil informacijo, da je bil včasih tukaj postavljen 

znak, ki je prepovedoval vožnjo kolesarjem ob Črncu. Predlaga da se ta znak zopet postavi 

nazaj. 

Srečko Horvat je prebral pismo krajanov Dokležovja za takojšnjo ustavitev prometa-

tovornjakov skozi naselje Dokležovje (priloga k zapisniku). Zahtevajo pisni odgovor. Predlog 

je bil posredovan tudi na občino Beltinci. 

Seja je bila zaključena ob 20. uri. 

Zapisala:      Predsednik SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja      Milan Gjӧrek 


